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VĚDECKOVÝZKUMNÝ PROFIL  
KATEDRY DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ A DIAGNOSTIKY 

 
 
 
 

Miroslav TESAŘ 
 
 

Katedra dopravních prostředků a diagnostiky 
 
 

Katedra dopravních prostředků a diagnostiky se do své současné podoby 
transformovala v roce 2009 sloučením původní katedry dopravních prostředků s katedrou 
provozní spolehlivosti dopravních prostředků a infrastruktury. V této době měla katedra 
pět oddělení: oddělení silničních vozidel, oddělení kolejových vozidel, oddělení jakosti 
spolehlivosti a diagnostiky, oddělení ekologických aspektů dopravy a oddělení 
hydromechaniky a termodynamiky.  Postupem doby, hlavně na základě reálných potřeb 
výuky, ale i v souladu se zaměření m výzkumných aktivit pracoviště, se organizační 
uspořádání katedry změnilo do současné podoby. 

Katedra dopravních prostředků a diagnostiky má čtyři oddělení. Oddělení silničních 
vozidel, oddělení kolejových vozidel, oddělení provozu a diagnostiky a oddělení 
ekologických aspektů dopravy. Toto organizační uspořádání odpovídá nově 
koncipovanému oboru, který byl vytvořen v rámci reakreditace Dopravní fakulty Jana 
Pernera v roce 2012. Obor dopravní prostředky zahrnuje zaměření silniční vozidla, 
zaměření kolejová vozidla a zaměření ekologické aspekty dopravy. 

Nedílnou součástí činnosti katedry je vedle zajištění výuky pro všechna zaměření 
oboru vědeckovýzkumná činnost. Oblasti vědeckovýzkumné činnosti odpovídají svým 
zaměřením organizačnímu členění katedry na jednotlivá oddělení. 
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1. Oddělení silničních vozidel 
Oddělení se dlouhodobě zabývá problematikou jízdní stability silničních vozidel. Za 

počátek těchto hlavních aktivit lze považovat řešení projektu Ministerstva dopravy ČR 
v letech 2001÷2003 s názvem „Vývoj a posuzování hodnocení stability vozidel“. Projekt 
byl zaměřen na způsoby a možnosti hodnocení dynamické klopné stability cisternových 
automobilů. Požadavek řešení projektu byl vyvolán novým homologačním předpisem 
EHK/OSN č. 111 „Jednotná ustanovení pro homologaci cisternových vozidel kategorie N 
a O vzhledem ke stabilitě proti překlopení“, který vstoupil v platnost v roce 2000. Úspěšné 
vyřešení tohoto projektu předurčilo další výzkumné aktivity oddělení silničních vozidel. 
Nebyly však zaměřeny pouze na stabilitu proti překlopení, i když to lze považovat za 
stěžejní oblast, ale zahrnovaly výzkumné aktivity v oblasti jízdní a směrové stability 
obecně. V této oblasti byly na oddělení silničních vozidel obhájeny čtyři disertační práce a 
jedna habilitační práce. Další činnost oddělení se odvíjela také od rozvíjející se 
spolupráce s partnerskými podniky. Základem byla spolupráce s výrobcem autobusů 
firmou SOR Libchavy. V rámci této spolupráce se činnost oddělení zaměřila na 
experimentální zkoušení jízdní stability. Společně se SOR Libchavy byla provedena řada 
jízdních zkoušek prototypů autobusů zaměřených například na optimalizaci tlumičů 
pérování. Byly prováděny také jízdní zkoušky prototypů kloubových autobusů s cílem 
nalezení optimálního ladění tlumičů článkových kloubů. 

Pro zajištění experimentálních měření při jízdních zkouškách je oddělení silničních 
vozidel vybaveno měřící aparaturou pro měření odezev silničního vozidla při jízdních 
zkouškách, konkrétně měření vektoru posuvné rychlosti vozidla, směrové úchylky, stáčivé 
rychlosti, bočního a podélného zrychlení, úhlu klopení nebo klonění. Kromě těchto veličin 
je aparaturou možné měřit i úhel natočení volantu/kol (nepřímo) a ovládací sílu na pedálu 
(v blízké budoucnosti). 

Senzorovou část tvoří: 
• Correvit S-CE s gyroskopem (snímač vektoru rychlosti a stáčivé rychlosti; 

Corrsys-Datron, Německo, 2ks) 
• Snímač s čipy ADXL 311 (snímač zrychlení; Analog Devices, USA , 1 ks), 
• U-GAGE Q45U (snímač vzdálenosti; Banner, USA , 4 ks), 
• WDS-500-P60 (snímač vzdálenosti, lankový potenciometrický, s adaptérem pro 

měření úhlu natočení volantu; Micro-Epsilon, ČR, 1 ks), 
• Optická brána BOS 36K vozidla (Balluff, Německo, 1 ks). 

Měřicí ústředna: 
• digitální měřicí ústředna Cronos PL-2-DIO (1 ks) s pomocnými digitálními 

měřicími ústřednami Cansas (2 ks) komunikujícími s hlavní měřicí ústřednou po 
sběrnici CAN a umožňující tak vytvoření distribuovaného měřicího systému; 
měřicí systém je možné použít i pro dlouhodobý sběr dat bez přítomnosti 
obsluhy; výrobcem je firma imc Meßsysteme, 
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• analogová měřicí ústředna Dewe-Rack-16 s 16 měřicími moduly (Dewetron, 
Rakousko) a multifunkční kartou sběru dat DAQCard–AI-16E-4 (National 
Instruments, USA). 

Software: 
• imc Devices (SW pro měření s ústřednami Cronos a Cansas, imc 

Meßsysteme, Německo), 
• LabVIEW (univerzální SW pro měření a regulaci; výrobce je firma National 

Instruments, USA; pro měření kartou sběru dat DAQCard využíván vlastní 
datalogger MerCorr), 

• Famos (SW pro zpracování dat získaných z ústředen Cronos a Cansas, imc 
Meßsysteme, Německo), 

• DIAdem (univerzální SW pro zpracování dat z měření; National Instruments, 
USA). 

Aparatura je modifikovatelná a umožňuje přizpůsobení různým zadáním zkoušek. 
Pracovníci oddělení mají bohaté zkušenosti s měřením jízdních vlastností. Měřicí 
aparatura je nejčastěji používaná při zkouškách stability a ovladatelnosti brzdných 
vlastností nebo jízdní dynamiky silničních vozidel. 

V návaznosti na problematiku klopné stability silničních vozidel byl v letech 2008 
až 2010 zrealizován vlastní záměr oddělení k provedení experimentálních měření 
v oblasti klopné stability cisternových vozidel. V rámci této výzkumné aktivity byl pro 
potřeby oddělení zapůjčen cisternový automobil T – 148 CA. Po technických přípravách 
byly realizovány poměrně náročné experimenty, které směřovaly k ověření jednak 
matematických simulací, které byly v rámci této oblasti výzkumu prováděny, ale také pro 
ověření nezbytnosti experimentů jako nedílné součásti výzkumu v oblasti jízdní stability 
silničních vozidel. Výsledky náročných experimentů byly využity v rámci disertační práce, 
která bude v letošním roce předložena k obhajobě. 

S oblastí jízdní stability také souvisí podíl na projektu GAČR „Inteligentní systém 
směrového řízení vozidla STEER - BY – WIRE“ jako spoluřešitel s TU v Liberci v letech 
2006 až 2008. Jedním z hlavních výstupů tohoto projektu byla možnost zahájit realizaci 
stavby experimentálního vozidla vybaveného systémem 4WS. Toto vozidlo bude nadále 
využíváno pro výzkum jízdní a směrové stability a možnosti systému 4WS z hlediska vlivu 
na směrovou stabilitu vozidel. Přínosem tohoto vnitřního projektu pracoviště, mimo 
otevření možností pro pokračování výzkumu jízdní stability, byla skutečnost, že na 
návrhu a realizaci stavby experimentálního vozidla se podíleli studenti oboru formou 
bakalářských a diplomových prací. Experimentální vozidlo je také úspěšně využíváno i na 
propagaci oboru dopravní prostředky i Dopravní fakulty Jana Pernera v rámci různých 
akcí, jako například veletrhu GAUDEAMUS. 

Protože na výsledném chování vozidla z pohledu jeho jízdní stability se nemalou 
měrou podílejí také pneumatiky, je logické, že další oblastí výzkumu, která navazuje na 
předešlé aktivity, je oblast pneumatik a jejich vlastností. Tyto aktivity vycházejí z 
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diplomových prací, z disertační práce a z habilitační práce obhájených v rámci oddělení 
silničních vozidel. Tyto práce se věnovaly výpočtovému modelování pneumatik metodou 
konečných prvků a experimentálnímu stanovení materiálových parametrů jako vstupů do 
výpočtů. Na tyto výzkumné aktivity budou navazovat také experimentální měření 
s využitím zmiňovaného experimentálního vozidla a s využitím dynamického adhezoru, 
který bude součástí výbavy nového Výukového a výzkumného centra v dopravě (VVCD). 
Toto centrum budované jako moderní výukové a výzkumné zázemí Dopravní fakulty Jana 
Pernera zahájí svoji činnost v říjnu 2013. 

Díky zahájení činnosti VVCD se dále rozšíří možnosti výzkumných aktivit v oblasti 
silničních vozidel, mimo jiné i vybaveností tohoto pracoviště sklopnou plošinou, která 
umožní pokračovat ve výzkumu klopné stability. Další možnosti rozšíření výzkumných 
aktivit poskytne získání SW ADAMS, který patří mezi nejpoužívanější multibody systémy 
hlavně v oblasti automobilového výzkumu. Speciální modul MSC Car umožňuje 
komplexní vyšetřování jízdní dynamiky automobilů. Bude se tak moci propojit 
matematické modelování s experimentálním měřením k dosažení kvalitních výstupů 
v oblasti jízdní dynamiky vozidel, kam směrová stabilita bezesporu patří. 

2. Oddělení ekologických aspektů dopravy 
Činnost oddělení je tematicky zaměřena na snižování negativních účinků dopravy 

na životní prostředí, zejména: 
- na tribotechnickou diagnostiku (na analýzu olejů a ferrografickou analýzu 

otěrových částic, na obrazovou analýzu a na studium otěrových částic 
s využitím rastrovací elektronové mikroskopie a lokální elektronové 
mikroanalýzy), 

- na aplikaci chemometrických metod v analýze provozních hmot (zejména 
klasických i alternativních paliv, maziv, brzdových kapalin a chladicích kapalin) 
pro dopravní prostředky, 

- na aplikaci environmentálních systémů řízení a metod hodnocení rizik ve 
firemní praxi, na environmentální legislativu a na využití informačních systémů 
o životním prostředí a jeho monitoringu. 

Tribotechnická diagnostika je bezdemontážní metodou využívající mazivo jako 
médium, umožňující získat informace o procesech a změnách v systémech, v nichž je 
mazivo aplikováno. Je založena na analýzách a zkouškách vzorků maziv odebraných ze 
sledovaných mechanizmů. Při hodnocení degradace olejů v provozu i při sledování 
průběhu opotřebení mazaných součástí přinášejí důležité informace moderní přístrojové 
metody, zejména infračervená spektrometrie s Fourierovou transformací a analytická 
ferrografie; analýzu morfologie částic izolovaných z olejových filtrů umožňuje rastrovací 
elektronová mikroskopie v kombinaci s energiově disperzní analýzou. 

Vědecko-výzkumná činnost je realizována v laboratořích Univerzity Pardubice 
v areálu Technologického pavilonu Doubravice, které jsou součástí Univerzitního 
ekologického centra. Od října 2013 bude zprovozněna i nová laboratoř Výukového 
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a výzkumného centra v dopravě, vybudovaná díky projektu č. CZ.1.05/4.1.00/04.0137 
operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Laboratoře oddělení jsou vybaveny 
níže uvedenou moderní přístrojovou technikou: 

- FTIR spektrometry: 
iS10 (Nicolet) s ATR jednotkou, 
Vector 22 (Bruker) s ATR jednotkou a s jednotkou pro měření pevných vzorků 
MIRacle Diamond (Pike Technologies), 

- ferrografy Spectro T2FM a REO-1, denzimetr REO 31, ferrometr REO 22, 
- 2 bichromatické trinokulární mikroskopy: 

H 6000 (Intraco Micro Tachlovice) s digitální kamerou Micrometrics 318-CU (2 
Mpx), 
BX-51 (Olympus) s digitální kamerou DP25-4-2 (5 Mpx) s propojením na PC se 
systémem pro softwarové zpracování obrazu Stream Essential, 

- přístroje pro stanovení teploty vzplanutí v o. k. 
- Stabingerův viskozimetr SVM-3000, Viskotester VT-6R, viskozimetr Höppler, 

refraktometr AR3 a ruční refraktometry, viskozitní lázeň TV 2000 
s příslušenstvím, 

- laserový analyzátor částic LNF Q200 (Spectro Inc.), 
- tester pro hodnocení mazivosti olejů a procesních kapalin Reichert M2 

(Petrotest), 
- testery pro stanovení teploty varu brzdových kapalin Alba Diagnostic Velvana 

s příslušenstvím, přístroj TESTO 735-1 aj. 
Při specifických analýzách je možné také společně využívat rastrovací elektronový 

mikroskop Vega Tescan 5130 SB s energiově-disperzním analyzátorem Quantax 200 
a s naprašovačkou SC7620 (Quorum). 

Vědeckovýzkumná činnost oddělení EADD je úzce spojena se spoluprací s řadou 
institucí a firem, např. Univerzitou obrany v Brně, Centrem dopravního výzkumu v Brně, 
s Českými drahami (zejména s Depem kolejových vozidel Česká Třebová), s Dopravními 
podniky (Zlín, Praha, Pardubice), s Armádou České republiky, se  SAINT-GOBAIN 
VERTEX Litomyšl a Paramo Pardubice, s Fuchs-Oil Corp., s Třineckými železárnami 
i s řadou menších firem zejména z pardubického regionu (s autoservisy, lakovnami, 
s dopravci provozujícími těžká nákladní vozidla, s Výzkumným ústavem LHM a s řadou 
dalších). 

Výsledky vědecko-výzkumné činnosti oddělení jsou průběžně publikovány 
v odborných časopisech a na konferencích, kde pracovnice oddělení zveřejnily více než 
dvě stovky odborných prací. Podílely se rovněž na řešení projektů v rámci 
hospodářských smluv. 

Do vědecko-výzkumné činnosti a do řešení projektů se zapojují rovněž studenti 
technických oborů bakalářského, navazujícího magisterského a doktorského stupně 
studia. 
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3. Oddělení provozu a diagnostiky 
Výzkumná činnost na OPaD je realizována zejména v následujících oblastech: 

3.1 Problematika hluku a vibrací se zaměřením na dopravní prostředky 
V současné době je problematika snižování hluku a vibrací velmi aktuální. 

Vědecko-výzkumná činnost oddělení je konkrétně zaměřena na problematiku hluku 
a vibrací dopravních prostředků, zejména kolejových vozidel. V současné době existuje 
celá řada dostupných protihlukových i protivibračních opatření na infrastruktuře, ať už to 
jsou protihlukové bariéry, absorbéry na kolejnicích, pružné upevnění kolejnic s pružnými 
podložkami pod patou kolejnice, izolované pražce, pevná jízdní dráha, protivibrační 
rohože a další. Stejně tak existuje i několik protihlukových opatření aplikovaných na 
vozidlech. Ovšem naprosto chybí přesné zhodnocení efektivity těchto protihlukových 
opatření, zejména v podmínkách české republiky a s ohledem na aktuální prostředí 
a aktuální stav vozidlového parku. Deklarace výrobců jsou příliš optimistické a nereflektují 
aktuální podmínky implementace, jako je technický stav vozidel a místní podmínky. Ani 
v evropském měřítku není k dispozici dostatek údajů o efektivitě těchto opatření. U dat, 
která jsou k dispozici téměř vždy chybí údaje o úvodním stavu před implementací, pro 
verifikaci se nejčastěji používá pouze jedna definovaná souprava vozidel a ve všech 
případech naprosto chybí údaje o efektivitě opatření s ohledem na běžný normální 
provoz, kde je do výsledků zahrnut i přirozený rozptyl technického stavu běžně 
provozovaného vozidlového parku. Cílem výzkumu v této oblasti je tedy zhodnocení 
efektivity používaných protihlukových a protivibračních opatření na základě měření 
a podrobné analýzy dat v časové a frekvenční oblasti. Na základě těchto analýz jsou 
výstupem výzkumu návrhy a doporučení. 

Další oblastí výzkumu v této oblasti je optimalizace současných opatření a ověření 
možností aplikací dalších metod snižování hluku a vibrací vznikajících v interakci 
dopravního prostředku s dopravní cestou. Dále se v rámci výzkumné činnosti provádí 
ověření reálné využitelnosti hlukových simulací v oblastech konstrukce vozidel – 
problematika hlukové optimalizace vozidla ve stádiu návrhu, dále zkoušek a schvalování 
vozidel do provozu a to konkrétně metodou verifikace simulačních modelů na referenční 
koleji i reálných provozních tratích. 

3.2 Problematika diagnostiky kolejových vozidel za jízdy 
V rámci projektu Centrum kompetence drážních vozidel je na oddělení OPaD 

řešena problematika diagnostiky kolejových vozidel za jízdy. Princip diagnostiky 
kolejového vozidla za jízdy je založen na měření dynamické odezvy vozidla při průjezdu 
měřícím úsekem. Při tomto průjezdu jsou snímány vibrace na kolejnicových pásech 
a hlukové emise vozidla. Signály jsou následně analyzovány v časové a frekvenční 
oblasti. Cílem analýz je zjistit příznaky poruch projíždějícího vozidla ve snímaných 
signálech. Konkrétní poruše na vozidle bude odpovídat příslušný příznak poruchy 
v měřeném vibroakustickém (vibrodiagnostickém) signálu. 
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Detekce a lokalizace poruchy respektive příznaku poruchy v signálu je realizována 
na základě analýzy signálu například metodou diskriminačních funkcí nebo 
prostřednictvím neuronové sítě. Princip příznakové analýzy spočívá ve zjištění příznaku 
poruchy v diagnostickém signálu. Pro možnost klasifikace poruch diagnostikovaného 
objektu - vozidla je nutno předem stanovit seznam uvažovaných poruch a jednoznačně 
ke každé uvažované poruše přiřadit odpovídající příznak v analyzovaném signálu. 

3.3 Problematika vibrodiagnostiky strojů 
Vibrodiagnostika je diagnostická metoda, která provádí diagnostiku objektu na 

základě měření a analýzy vibrací daného objektu. Význam vibrodiagnostiky je především 
v tom, že se jedná o bezdemontážní metodu, kdy je např. diagnostika převodovky 
realizována na základě analýzy měřených signálů vibrací v časové a frekvenční oblasti. 
Pro praktickou aplikaci metody je nutno definovat referenční signál odpovídající provozu 
stroje-zařízení bez poruchy, to je možno realizovat na základě teoretického rozboru 
dynamických charakteristik daného stroje a na základě realizace referenčního měření na 
novém - bezchybném zařízení. Na základě analýzy měření vibrací je realizována detekce 
a lokalizace případných poruch. 

Aplikace vibrodiagnostiky je v rámci výzkumné činnosti OPaD směřována 
zejména do oblasti dopravních prostředků. 

Přístrojové vybavení: 

• Multianalyzátor B&K Pulse 3560C – 6 kanálů, 
• Měřicí mikrofony B&K 4188 (6 ks) + předzesilovače B&K 2671, 40 m BNC-BNC 

koaxiální kabely (11 ks), stojany na mikrofony 5m (6 ks), 
• Hlukoměr B&K 2236, 
• Měřicí systém Kistler (měřicí ústředna+snímače) pro měření vibrací 16 kanálový, 
• Univerzální měřicí systémy NI DAQ PAd (3 ks), 
• Software - LabVIEW FDS, DEWESOFT 7, PULSE 11, VA-One. 

 

4. Oddělení kolejových vozidel. 
Vědeckovýzkumná činnost oddělení kolejových vozidel je představena 

v samostatném článku „20 let Oddělení kolejových vozidel nejen v České Třebové“, 
uvedeném na str. 13 tohoto sborníku. 

5. Závěr 
Katedra dopravních prostředků a diagnostiky zahrnuje z hlediska výzkumných 

aktivit poměrně širokou oblast zájmů v rámci rozsáhlé oblasti dopravních prostředků. 
Jedná se o pracoviště s významným výzkumným potenciálem, který je využíván v rámci 
řešení řady projektů, při spolupráci s partnerskými firmami a podniky. 
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Pracovníci katedry dopravních prostředků a diagnostiky jsou zapojeni do řešení 
řady projektů. K těm nejvýznamnějším řešených v současné době patří: 

• 2005 - 2011: Výzkumné centrum kolejových vozidel. Programový projekt 
MŠMT, č.1M0519.  

• 2011 - 2013: Hlukové emise a vibrace v systému železnice. Projekt TAČR, 
program alfa č. TA01031267.  

• 2009 - dosud: Výukové a výzkumné centrum v dopravě, Programový projekt 
MŠMT, Operační program: Výzkum a vývoj pro inovace, reg. č.: 
CZ.1.05/4.1.00/04.0137. 

• 2010 - dosud: Dodávka vybavení laboratoří a učeben DFJP, Programový 
projekt MŠMT. 

• 2012- dosud: CKDV - Projekt TAČR č.TE01020038 „Centrum kompetence 
drážních vozidel“. 

• OP „Virtuální vzdělávání v dopravě“– (ID FS VŠB Ostrava, CDV Brno) 
č. CZ.1.07/2.2.00/15.0462. 

• OP VK, č. CZ.1.07/2.4.00/12.0024: „Systémová podpora spolupráce 
zaměstnavatelů a vysokých škol v oblasti výzkumu a vývoje“. 

• IVINTEP č. CZ.1.07/2.2.0.0/15.0352: „Inženýrské vzdělávání jako interakce 
teorie a praxe“. 

• Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciálního vzdělávání na 
DFJP a FEI Univerzity Pardubice – POSTA. 

I v dalším období lze předpokládat rozvoj výzkumných aktivit jak v rámci 
zamýšlených projektů, nebo formou další spolupráce s partnery z průmyslu a to nejen 
z oblasti silničních nebo kolejových vozidel, ale i z oborů souvisejících. 

 
Předloženo: 12.06.2013 
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1.  Úvod 
Oddělení kolejových vozidel je součástí Katedry dopravních prostředků 

a diagnostiky, Dopravní fakulty Jana Pernera (DFJP). Základním posláním oddělení je 
zajištění odborné výuky studentů v bakalářském, inženýrském i doktorském studijním 
programu. Kromě pedagogického procesu je činnost pracovníků oddělení velmi úzce 
spjata s aplikovaným výzkumem, který umožňuje aplikovat teoretické znalosti z oboru 
kolejových vozidel v praxi a zároveň umožňuje získat nezbytné praktické zkušenosti. 
V následujících odstavcích je shrnuto to nejdůležitější z dvacetiletého působení týmu 
pracovníků Oddělení kolejových vozidel nejen v České Třebové. 

2.  Simulační výpočty 
Vědeckovýzkumnou činnost oddělní lze rozdělit do několika hlavních oblastí. 

Jednou z nich jsou simulační výpočty jízdních a vodicích vlastností vozidel. 
Pro zjišťování chování vozidla ve fázi návrhu, projektování, výroby, schvalování 

i následném provozu se dnes již běžně používají simulační výpočty, tzv. multi body 
simulation (MBS). Pomocí počítačových simulací tak lze například optimalizovat náklady 
na výrobu i následný provoz kolejových vozidel při zachování požadovaných chodových 
vlastností a silového působení mezi vozidlem a kolejí. 

Možnosti využití komerčních software pro simulaci chování kolejového vozidla, 
jakými jsou např. SIMPACK, ADAMS či MEDYNA, nebylo v počátcích nově vzniklého 
oddělení na DFJP možné z ekonomických důvodů. Nejen proto bylo rozhodnuto jít vlastní 
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cestou. Postupně tak začal vznikat programový systém simulace jízdy kolejového vozidla 
(označován jako SJKV), založený na platformě Borland Delphi, který navíc umožnil plnou 
kontrolu nad všemi částmi simulačního programu. 

Prvními projekty, kdy byl použit tento software, bylo zjišťování chování sunutých 
souprav nových motorových vozů 843 [8] či elektrických jednotek 471 [7], problematika 
vykolejování dvounápravových nákladních vozů v provozu Gbgs [9] či neklidný chod 
lokomotiv s maximální rychlostí 160 km/h na modernizovaných tratích. Další programové 
varianty simulačních programů umožňují zjišťovat nebezpečí zaklesnutí nárazníků 
vozidel, modelovat brzdné procesy a další záležitosti související především s bezpečným 
provozem kolejových vozidel. 

Kromě zvládnutí modelování dynamických systémů s mnoha stupni volnosti 
a nelineárními vazbami pružicích a tlumicích prvků používaných v konstrukci vozidel bylo 
nutné zvládnout také vazbu dvojkolí ke koleji, a to jak z pohledu geometrického, tak 
z pohledu silového. 

Geometrickou vazbu dvojkolí-kolej v příčném směru lze popsat charakteristikami 
dvojkolí-kolej, kterými jsou funkce dR, funkce tanG a ekvivalentní konicita [1]. Všechny 
tyto funkce vychází ze zjednodušeného řešení kontaktu dvou tuhých těles při vzájemném 
příčném posouvání. Problematika, zdánlivě jednoduchá, nebyla dříve podrobněji 
publikována a chyběly nástroje pro sběr dat o skutečném stavu dvojkolí a koleje a jejich 
vyhodnocení. Pro zjišťování charakteristik kontaktní geometrie dvojkolí-kolej byl proto 
vytvořen nástroj v podobě vlastního software pod označením Kontakt3, který byl 
poskytnut výzkumnému ústavu DB Minden. Postup vyšetřování se později stal základem 
pro hodnocení vazby dvojkolí ke koleji ve vyhlášce Mezinárodní železniční unie UIC519 
a poté i EN 15302 [3]. 

Kromě geometrické vazby bylo nutné řešit také vazbu silovou, zabývat se 
fenoménem adheze. V této problematice bylo navázáno na práci prof. Freibauera a prof. 
Polácha. 

3.  Měření v laboratoři i v provozu 
Nezbytným předpokladem pro stavbu důvěryhodných modelů kolejových vozidel 

bylo a je získávání reálných údajů o vlastnostech jednotlivých prvků a vazeb 
dynamického modelu vozidla a koleje do simulačních výpočtů. 

Již od počátku byla snaha získávat data o reálných prvcích v konstrukci vozidel, 
nejlépe za různých provozních podmínek, měřením v provozu nebo v laboratoři. Druhou, 
neméně důležitou činností, bylo měření chování vozidel či jejich částí v provozu z důvodu 
možnosti objasnění nevhodného chování, získání informací pro další analýzu a návrh 
opatření [14] a také z důvodu možné validace výpočetního modelu. Data byla nejprve 
získávána z měření prováděných jiným subjektem, postupně ovšem došlo k rozšíření 
měřicích techniky oddělení s cílem zajistit si měření vlastními silami. 
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V dnešní době je možné zajistit pracovníky oddělení například měření jízdních 
a vodicích vlastností vozidel na základě měření zrychlení a deformací v provozu, zjistit 
parametry dvojkolí a koleje v provozu a určit charakteristiky pružných či tlumicích vazeb či 
částí konstrukcí na dynamickém zkušebním stavu dopravní fakulty. Kromě toho bylo na 
unikátním zkušebním stavu DFJP v rámci spolupráce s firmou VUKV vyvinuto měřicí 
dvojkolí, umožňující měření svislých a příčných sil mezi vozidlem a kolejí pomocí 
standardního dvojkolí nedestruktivní úpravou desky kola. 

4.  Problematika vazby dvojkolí ke koleji 
V rámci řešení problémů s jízdními a vodicími vlastnostmi vozidel či zvýšeným 

silovým působením mezi vozidlem a kolejí bylo vytvořeno několik návrhů jízdních obrysů 
kol (ZI-3, ZI-4, kužel 2A, DPMB004, PR-1) a příčných profilů hlav kolejnic v přímé koleji 
(doporučení použití tvaru hlavy kolejnic UIC60Iots136 na modernizovaných koridorových 
tratích [6]), obloucích (využití speciálních tvarů hlav kolejnic za účelem snížení silového 
působení mezi vozidlem a kolejí v obloucích [5, 13] i ve výhybkách [10]). Většina návrhů 
se ve zkušebním provozu na síti SŽDC či dopravních podnicích osvědčila a je používána 
dosud (např. [12], [11]). 

5.  Spolupráce s podniky – aplikovaný výzkum 
Vědeckovýzkumná činnost pracovníků oddělení by nebyla možná bez velmi úzké 

spolupráce s průmyslovými podniky jako je ŠKODA Transportation či CZ LOKO, jak bude 
ukázáno na následujícím příkladu. 

Dopravní fakulta Jana Pernera spolupracovala v letech 2010-2013 se společností 
CZ LOKO, a.s. na řešení projektu Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky, 
jehož cílem byla výroba prototypu lokomotivy řady 744.0 a příprava širokorozchodné 
verze pro rozchod koleje 1520 mm podle standardů GOST. 

 
Obr. 1 Model lokomotivy řady 744.0 

Lokomotiva řady 744.0 CZ LOKO je čtyřnápravová motorová lokomotiva s diesel-
elektrickým přenosem výkonu a s uspořádáním pojezdu B0’B0‘, která je určena pro 
traťovou službu a posun. Modulární koncepce lokomotivy umožňuje výrobu různých verzí 
o výkonu od 800 do 1500 kW a s maximální rychlostí až do 120 km/h. Lokomotiva je 
vybavena spalovacím motorem Caterpillar, který pohání trakční alternátor Siemens. 
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Pohon dvojkolí zajišťují čtyři tlapové trakční motory s valivým uložením, každý o výkonu 
360 kW. Trakční motory mohou být asynchronní, nebo stejnosměrné. 

Hlavní rám lokomotivy je uložen na dvou dvounápravových podvozcích 
prostřednictvím flexicoil pružin. Přenos podélných sil z rámu podvozku na skříň 
lokomotivy zajišťuje otočný čep. Vedení dvojkolí v rámu podvozku je ojničkové; primární 
vypružení je realizováno dvěma flexicoil pružinami u každého ložiska. Svislé vypružení je 
v primárním i sekundárním stupni doplněno hydraulickými tlumiči; tlumení příčných kmitů 
skříně zajišťují dva příčné hydraulické tlumiče na každém podvozku. Pro lokomotivu s 
maximální rychlostí 120 km/h je uvažováno i použití podélných tlumičů vrtivých pohybů 
podvozků. 

5.1. Simulační výpočty jízdních a vodicích vlastností lokomotivy řady 744.0 
Nová verze simulačního programu, nazvaná SJKV-Lok744, umožnila vyšetřování 

jízdních a vodicích vlastností jak normálněrozchodné, tak i širokorozchodné lokomotivy, 
přičemž bylo možné sledovat vliv různých parametrů (celkové hmotnosti, hmotnostních 
a rozměrových parametrů jednotlivých konstrukčních celků, charakteristik pružných 
a tlumicích vazeb v pojezdu, charakteristik kontaktní geometrie dvojkolí–kolej atd.) na 
dynamické vlastnosti tohoto vozidla. 

První výsledky simulačních výpočtů širokorozchodné verze lokomotivy řady 744.0 
CZ LOKO byly uveřejněny v článku [15]. Během dalšího vývoje došlo k aktualizaci 
vstupních dat pro simulační výpočty, která byla upřesňována jednak na základě aktuální 
výkresové dokumentace výrobce vozidla a tak i na základě měření reálných parametrů 
prvků vypružení a vedení dvojkolí prováděných na dynamickém zkušebním stavu 
Dopravní fakulty Jana Pernera v Pardubicích. 

Výsledky simulačních výpočtů s upřesněnými vstupními daty včetně porovnání 
dynamických vlastností lokomotiv pro rozchod koleje 1435 mm a 1520 mm jsou 
uveřejněny v článku [16]. V tomto případě byly posuzovány zejména velikosti 
kvazistatických vodicích sil, které charakterizují příčné silové působení mezi vozidlem 
a kolejí při průjezdu lokomotivy s různou celkovou hmotností obloukem velmi malého 
poloměru. S rostoucí hmotností vozidla a dovolenou rychlostí průjezdu oblouky (dovolený 
nedostatek převýšení) bývá obvykle z pohledu schvalování vozidla do provozu kritická 
vodicí síla, protože je v tomto případě nutné splnit limitní hodnotu danou normou ČSN EN 
14363:2006, resp. standardy TSI (Technické specifikace pro interoperabilitu). Protože se 
ukazuje, že velmi výrazný vliv na velikost těchto sil má součinitel tření mezi kolem a 
kolejnicí (viz též článek [17]), byl vliv této veličiny taktéž vyšetřován. 

 Jízdní vlastnosti (tedy chování lokomotivy při jízdě v přímé koleji vyšší rychlostí) 
byly vyšetřovány  zjednodušenou metodou – pomocí tzv. analýzy stability, při níž se 
zjišťuje reakce vozidla na osamělou příčnou nerovnost koleje s cílem stanovit tzv. 
kritickou rychlost lokomotivy. Při použití této metody se zkoumá kmitání jednotlivých těles 
dynamického modelu lokomotivy (obvykle pak zejména dvojkolí) po vybuzení. Kromě 
vlivu hmotnosti lokomotivy, součinitele tření mezi kolem a kolejnicí a podmínek kontaktní 
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geometrie dvojkolí–kolej byl vyšetřován i vliv tlumičů vrtivých pohybů podvozků. Analýzou 
stability kolejového vozidla se blíže zabývá též článek [18]. 

Doposud poslední simulační výpočty, které byly v rámci vývoje lokomotivy řady 
744.0 provedeny, měly za úkol kvantifikovat vliv tlapového pohonu lokomotivy na 
dynamické účinky vozidla na kolej; viz [19]. 

5.2. Měření jízdních a vodicích vlastností lokomotivy řady 744.0 
Jízdní a vodicí vlastnosti kolejových vozidel jsou ve fázi přípravy projektu 

a následného vývoje vozidla ve většině případů zjišťovány pomocí simulačních výpočtů. 
I přes sofistikovanost komerčních i nekomerčních výpočtových software je ale z důvodu 
bezpečnosti nakonec nutné ověřit vlastností vyrobeného vozidla pomocí jízdních 
traťových zkoušek. V současné době je možné provádět jízdně-technické traťové 
zkoušky vozidel podle normy ČSN EN 14363:2006 [2] nebo podle vyhlášky UIC  
518:2009 [4]. 

V rámci projektu bylo, kromě simulačních výpočtů, provedeno na jaře roku 2012 
také měření jízdních a vodicích vlastností vyrobené lokomotivy, které bylo založené na 
měření zrychlení (zjednodušená metoda dle UIC518). Měření bylo provedeno jako 
akreditovaná zkouška jízdních a vodicích vlastností lokomotivy, která tak umožnila 
dokladovat splněnou další podmínku pro schválení lokomotivy, ale také verifikovat 
simulační model. 

  
Obr. 2 Lokomotiva řady 744.0 během zkušebních jízd ve stanici Lichkov 

5.3. Experimentální výzkum charakteristik prvků vypružení lokomotivy 744.0 
Flexi-coil pružiny jsou dnes nejrozšířenějším prvkem vypružení používaným 

u moderních kolejových vozidel. Hlavním rysem flexi-coil pružin je možnost příčné 
deformace. 

Tuhost těchto pružin výrazně ovlivňuje jízdní a především vodicí vlastnosti 
kolejového vozidla. Z tohoto důvodu je důležité znát příčnou tuhost pružiny, kterou lze 
dnes stanovit výpočtem podle empirických vzorců, numericky metodou konečných prvků 
a experimentálně. Příčná tuhost je závislá na mnoha vlivech, jako je způsob uložení 
závěrného závitu, natočení závěrného závitu vzhledem ke směru zatěžování a stoupání 
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závitu, což je velmi těžké zohlednit v empirických vztazích či analytických výpočtech. 
Nejpřesnějším stanovením příčné tuhosti tedy zůstává experiment. Experimentální 
stanovení příčné tuhosti flexi-coil pružin totiž umožňuje simulovat uložení dosedacích 
ploch pružiny přesně jako na vozidle, a to včetně používané pryžokovové podložky. 

Experimentálně lze také zjišťovat tuhosti i jiných pružných prvků použitých ve 
vypružení či konstrukci kolejových vozidel. Experimentálně zjištěné tuhosti částí 
kolejových vozidel jsou pak cennými vstupy při realizaci simulačních výpočtů jízdy 
kolejového vozidla [20]. 

Na základě těchto požadavků byl rozšířen dynamický zkušební stav DFJP 
o zkušební zařízení, které umožňuje měření charakteristik pružných vazeb používaných 
v konstrukci pojezdu vozidel. Celá sestava zkušebního stavu je zobrazena na obr. 3. 
Základ zkušebního stavu tvoří upínací pole, na kterém jsou upnuty další nosné prvky. 
Zkoušená pružina nebo jiný zkoušený objekt je upevněn mezi dva vozíky. Horní vozík je 
veden svislými lineárními ložisky umožňující pohyb pouze ve svislém směru. Spodní 
vozík je veden vodorovnými lineárními ložisky umožňující pohyb pouze ve vodorovném 
směru. Pohon zajišťují dva elektrohydraulické válce, které jsou upevněné k základnímu 
rámu a jejich písty působí přes klouby a siloměry na příslušný vozík. 

 
Obr. 3 Zkušební zařízení při testování flexicoil pružiny 

V rámci řešení projektu byly testovány pružiny primárního a sekundárního 
vypružení včetně podložek a ojnice pro vedení dvojkolí. 
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Obr. 4 Prvky vypružení a vedení dvojkolí při zkoušení 

Nejdůležitějším výsledkem experimentů byly tuhosti reálných prvků vypružení ve 
všech třech směrech, které byly dále použity jako vstupy do simulačních výpočtů jízdních 
a vodicích vlastností lokomotivy řady 744. Dalším závěrem je zjištění změn příčné tuhosti 
flexi-coil pružin v závislosti na natočení pružiny kolem svislé osy; vliv, který je mnohdy 
opomíjen, i když znamená nezanedbatelnou změnu tuhosti vazby. 

5.4. Pevnostní výpočty vybraných konstrukčních celků lokomotivy řady 744.0 
Nedílnou součástí prvotního návrhu konstrukce jednotlivých celků vozidla je 

ověření jejich odolnosti proti provoznímu namáhání, které se z důvodu složitosti většiny 
konstrukcí provádí v současné době výhradně pomocí numerických výpočtů. Nejběžněji 
používanou metodou je metoda konečných prvků (MKP). 

V rámci projektu byl podroben kolegy z Katedry mechaniky, materiálů a částí strojů 
pevnostnímu výpočtu rám podvozku, kolo a kapoty lokomotivy. Cílem provedených 
výpočtů bylo ověření pevnosti těchto konstrukčních částí dle platných norem a definování 
problematických míst na navrženém konstrukčním celku. Na základě výpočtu bylo možné 
příslušná nevyhovující místa upravit či optimalizovat. 

5.5. Analýza hluku a vibrací lokomotivy řady 744.0 
Cílem realizovaných měření a numerického vibroakustického modelování bylo určit 

hlukové charakteristiky lokomotivy 744.0 z hlediska vnitřního a vnějšího hluku, a to 
v několika různých režimech činnosti vozidla. Měření vibrací na stanovišti strojvedoucího 
bylo prováděno jednak za účelem zjištění hodnot celkových vibrací a jejich porovnání 
s limitními hodnotami a také pro získání informací o frekvenčním spektru působících 
vibrací z hlediska jejich možného snížení nebo eliminace. 
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Vlastní vibroakustická měření byla realizována na vozidle ve stacionárním režimu, 
při různých režimech činnosti motoru (různé otáčky motoru), dále při uzavřených 
a otevřených krytech motoru. Akustické pole bylo měřeno a analyzováno v několika 
měřicích bodech umístěných vně a uvnitř vozidla, a to současně několika měřicími 
mikrofony. Cílem měření bylo zjištění dodržení předepsaných limitních hodnot a zjištění 
účinnosti hlukového tlumení a vlivu režimu činnosti motoru na hlukové vlastnosti vozidla. 
Měření vibrací bylo realizováno z důvodu zjištění přenosu vibrací do kabiny lokomotivy. 

Z důvodu komplexního řešení problematiky analýzy hluku a vibrací lokomotivy 
744.0 byla součástí řešení i realizace simulačního vibroakustického modelu skříně 
lokomotivy 744.0. Tento simulačního model slouží k ověření výsledků realizovaných 
měření a tento model je možné použít v oblastech hlukové optimalizace vozidla. 

Model skříně vozidla byl vytvořen v software VA-One. Model vozidla umožňuje 
analýzu hluku a vibrací ve stacionárním režimu vozidla. Zdrojem hluku je akustický výkon 
motoru vozidla a dílčí akustické výkony ostatních agregátů vozidla. Realizovaný 
vibroakustický model umožňuje optimalizaci akustických parametrů vozidla, a to 
konkrétně s cílem snížení hladiny hluku emitovaného vozidlem a snížení hladiny hluku 
a vibrací v kabině strojvedoucího.  

Pro toto modelování byly využity metody konečných prvků (FE) a statisticko-
energetická analýza (SEA). SEA při znalosti vstupních hodnot dokáže předpovídat 
průměrné hodnoty hladin vibrací a akustického tlaku ve struktuře a v okolním prostředí 
(obvykle ve vzduchu). 

 
Obr. 5 Vibroakustický model lokomotiv 

 
Realizovaná měření jednoznačně prokázala, že z hlediska hlukových emisí vozidla 

ve stacionárním režimu jsou splněny požadavky TSI. Účinnost hlukového tlumení krytů 
motoru a antivibrační opatření u kabiny lokomotivy jsou účinná, což potvrdila realizovaná 
měření i vibroakustický model. 
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6.  Závěr 
Oblast kolejových vozidel se neustále vyvíjí, což sebou přináší problémy, výzvy či 

nezodpovězené otázky vyplývající ze specifik místních poměrů, požadavků 
objednavatelů či nepředpokládaných změn během provozu vozidel či infrastruktury. Na 
hledání odpovědí či návrhů řešení nemají ovšem mnohdy výrobci a provozovatelé 
personální ani technické prostředky. Právě toto je oblast, ve které je možné propojit 
akademické prostředí s praxí pomocí aplikovaného výzkumu, což dokládají výsledky 
práce kolektivu pracovníků oddělení kolejových vozidel.   

 
Předloženo: 17. 9. 2013 
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Resumé 

20 LET ČINNOSTI ODDĚLENÍ KOLEJOVÝCH VOZIDEL NEJEN V ČESKÉ TŘEBOVÉ 

Martin KOHOUT 
Článek popisuje více než 20 let úspěšné spolupráce mezi železniční praxí (výrobci 

a provozovateli železniční infrastruktury a vozidel) a Dopravní fakultou Jana Pernera, Oddělením 
kolejových vozidel. 

 

Summary 

20 YEARS OF ACTIVITY OF SECTION OF RAIL VEHICLES NOT ONLY IN ČESKÁ TŘEBOVÁ 

Martin KOHOUT 
The article describes more than 20 year of successful cooperation between railway practise 

(manufacturers and operators of railway infrastructure and vehicles) and Jan Perner Transport 
Faculty, Section of rail vehicles. 

 

Zusammenfassung 

20 JAHRE DER TÄTIGKEIT DER ABTEILUNG DER SCHIENENFAHRZEUGEN NICHT NUR 
IN ČESKÁ TŘEBOVÁ 

Martin KOHOUT 
Im Artikel wurde die mehr als 20jährige erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen der 

Eisenbahnpraxis (Hersteller und Betreiber der Eisenbahninfrastruktur und der Fahrzeugen) und 
Verkehrsfakultät von Jan Perner, Abteilung der Schienenfahrzeuge beschrieben. 
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1. Úvod 
Výpočtové modelování plášťů pneumatik pomocí metody konečných prvků (MKP) 

je nejčastější metodou nejen pro výzkum a vývoj plášťů, ale také pro ověření zatěžujících 
a napěťově-deformačních stavů, které se v pláštích pneumatik mohou v provozování 
vyskytnout. Výsledky mohou sloužit i pro správné přiřazení pneumatik ke konkrétnímu 
automobilu. Pro MKP výpočty je třeba dobře stanovit materiálové charakteristiky 
jednotlivých komponentů, které tvoří daný technický objekt, v tomto případě se jedná 
o složitý kompozitní prvek – plášť pneumatiky. V článku jsme se zaměřili na nánosové 
směsi ocelokordových nárazníků, které se používají pro pláště osobních automobilů. 
Na tyto nánosové směsi je třeba brát vysoký důraz, protože systém ocelový výztužné 
kordy – elastomerová matrice výrazně ovlivňuje celkové deformační chování pláště 
pneumatiky při odvalování a určuje tuhostní parametry pláště. Zároveň tento systém musí 
být natolik kompaktní, aby nedošlo při provozování v ocelokordových náraznících 
k separaci jednotlivých vrstev, protože to může ovlivnit kompaktnost pláště jako celku. 

Tato směs bývá nejčastěji tvořena přírodním kaučukem s různými plnivy 
a adhezivními činidly. Přírodní kaučuk je volen s ohledem dosažení dobrých adhezních 
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schopností nánosové elastomerové směsi k výztužným kordům, zejména ocelovým. 
Nanášení elastomerové směsi jak na ocelové, tak textilní výztuže má několik účelů. 
Jednotlivé kordy musí být od sebe dostatečně izolovány, aby nedocházelo k jejich 
vzájemnému tření. Dalším účelem je snížení vývinu tepla při odvalování plášťů a zajištění 
požadované životnosti pláště. Pro popis elastomerů ve výpočtech plášťů se nejčastěji 
používá Mooney-Rivlinův (dále M-R) model chování materiálu. Při provozování 
pneumatik je předpoklad, že v oblasti koruny pláště dochází k deformaci odpovídající 
poměrnému prodloužení 10-15%. S ohledem na charakter deformace se nejčastěji 
používá dvou parametrový M-R model, který zcela obecně postačuje pro popis chování 
elastomerů v pláštích pneumatik. Pro stanovení M-R parametrů je třeba provést celou 
řadu zkoušek. Výrobci plášťů pneumatik informace o materiálových parametrech 
všeobecně neposkytují v rámci zachování svého „know-how“ technologie výroby a složení 
vstupních surovin, zejména gumárenských směsí. 

2. Experiment a výsledky 
Mezi důležité zkoušky pro stanovení M-R parametrů patří statické zkoušky v tahu, 

ohybu, tlaku a smyku. V případě zkoušky v tahu se jedná o zkoušky v jednoosé a víceosé 
napjatosti. Pro prvotní stanovení M-R parametrů postačuje jako základní zkouška v tahu 
v jednoosé napjatosti. Tato zkouška probíhá na zkušebních vzorcích tvaru oboustranných 
lopatek podle normy ISO 37 [1]. Na základě dlouhodobých zkušeností a předchozí 
výzkumné činnosti doporučujeme pro zkoušky nánosových směsí používat zkušební 
těleso typu A1, viz obr. 1. Tloušťka zkušebních vzorků činila 2,2 mm a byla dána 
technologií výroby vzorek na etážovém hydraulickém vulkanizačním lisu, vulkanizace 
probíhala při teplotě 150°C po dobu 35 minut. Zkouška v tahu na vyrobených zkušebních 
vzorcích je předepsána podle normy STN 62 1452 [2] (norma je určena pro zkoušení 
gumárenských směsí a vulkanizátů).  

 
Obr. 1 Zkušební vzorek pro zkoušky v tahu podle normy ISO 37 

Fig. 1 A test sample for tensile test according to ISO 37 

Zkouška v tahu v jednoosém silovém působení zatěžující síly až do porušení 
zkušební vzorky bola realizovaná na univerzálním statickém zkušebním zařízení 
Hounsfield H20K-W, které je uvedené na obr. 2 s detailem upnutí zkušebních vzorek 
do čelistí zkušebního zařízení. Zkušební zařízení má omezující parametry pro zkoušky 
v tahu a to maximální zatěžující síla činí 20 kN a maximální prodloužení je cca. 320 mm. 
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Pro zkoušky nánosových směsí je zkušební zařízení z hlediska zatěžující síly plně 
vyhovující. Počáteční vzdálenost mezi čelistmi byla stanovená na 80 mm, rychlost 
zatěžování byla volena 50mm/min. Tahová křivka elastomerů má specifický průběh 
esovitého tvaru s poměrně výrazným inflexním bodem [3].  

 
Obr. 2 Statické zkušební zařízení pro zkoušky v tahu s detailem upnutí zkušební vzorky 

Fig. 2 Static test device for tensile tests with detail of a clamped sample 

Pro přesnější stanovení M-R parametrů je také třeba provést další zkoušky. Ve 
většině případů postačuje zkoušky v tahu v jednoosé napjatosti doplnit zkouškami v tahu 
ve dvouosé napjatosti a zkouškami ve smyku. S ohledem na skutečnost, že na uvedeném 
zkušebním zařízení není možnost realizovat zkoušky v tahu ve dvouosé napjatosti, musí 
se mít na zřeteli, že výsledné M-R parametry stanovené pouze zkouškou v tahu 
v jednoosé napjatosti mohou mít za určitých okolností značnou nepřesnost.  

Pro ověření M-R parametrů se postupuje tzv. inverzní úlohou, kdy experimentálně 
získané parametry jsou zahrnuty do vytvořeného výpočtového modelu zkušebního vzorku 
zatíženého tahem, a výpočtem je zjišťováno, zda výsledky z výpočtu korespondují 
s experimentálně stanovenými údaji. Lze tedy porovnat zatěžující charakteristiky a na 
základě porovnání navrhnout úpravu M-R parametrů tak, aby výsledky byly v dobré 
shodě. Je to jeden ze způsobů, jak upřesnit M-R parametry získané pouze ze zkoušky 
v tahu v jednoosé napjatosti.   

Výpočtový model zkušebního vzorku s využitím programového systému MKP 
ANSYS je uveden na obr. 3. Diskretizace byla vhodně volena s ohledem na rychlou 
konvergenci výpočtů a přesnost dosažených výsledků.  

Ze statických zkoušek v tahu byla získána závislost tahové síly na prodloužení 
a z ní byla stanovena závislost napětí v tahu od poměrného prodloužení. Na obr. 4 jsou 
porovnány jednotlivé nánosové směsi pod označením X1, X2 a X3. Více výstupů 
z experimentů je uvedených v pracích [4-9]. 
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Obr. 3 MKP výpočtový model zkušebního vzorku  
Fig. 3 FEM computational model of a test sample  

 
Obr. 4 Závislost napětí od poměrného prodloužení pro vybrané nánosové směsi 

Fig. 4 Stress-strain dependencies of selected elastomeric mixtures 

Z M-R dvouparametrové rovnice (1) lze odvodit vztahy pro výpočet materiálových 
konstant C10 a C01. 

M-R dvouparametrová rovnice je definována: 

 ( ) ( )2 3
01 10

0

2 2 1F C C
A

σ α α α− −= = − + −  (1) 

 
kde: 

σ  ..........................................  napětí v tahu [MPa], 
F  ..........................................  zatěžující síla v tahu [N], 
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A0  .........................................  průřez zkušebního vzorku [mm2], 
α  ..........................................  poměrná délka [-], 
C10, C01  ................................  M-R parametry [MPa]. 

 
Jednoduchou úpravou rovnice (1) ji lze linearizovat do tvaru: 

 01 10

3
12 1

i

i

C Cσ
λ

λ

= +
 
− 

 

 (2) 

kde: 
λi  ..........................................  poměrná deformace jednotlivých hodnot λ [-], 
σi  ..........................................  napětí v tahu [MPa]. 

 
 

Z rovnice pro přímku: 

 y ax b= +  (3) 

 
 

vyplývá: 

 

3
12 1

i

i

y σ

λ

=
 
− 

 

 (4) 

 
 x λ=  (5) 
 
 1λ ε= +  (6) 

Dalším vstupním údajem, který je třeba do výpočtu zadat ve vstupních 
materiálových parametrech, je parametr nestlačitelnosti d, který lze získat na základě 
rovnice: 

 
( ) ( )

( )
10 015 2 11 5

2 1 2
C C

D
ν ν

ν
⋅ − + ⋅ −

=
−

 (7) 

 1d
D

=  (8) 

kde:  
ν  ...........................................  Poissonův poměr [-]. 
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Je všeobecně známé, že pro rychlou konvergenci výpočtů se pro výpočet 
parametru nestlačitelnosti používá Poissonův poměr blízký k hodnotě 0,5, např. 0,49 
nebo 0,4995 [10, 11].  

Z odvozených vztahů M-R rovnice získáme závislost, ze které dostaneme pomocí 
lineární regrese M-R parametry C10 a C01. Pro vzorek X1 jsou názorně ukázány M-R 
parametry (obr. 5), které byly stanovené v programu Microsoft Excel. Na obr. 6 je 
uvedená materiálová charakteristika získaná z M-R parametrů stanovených programem 
ANSYS. Výsledné M-R parametry získané oběma programy jsou ve shodě.  

 
Obr. 5 Stanovení M-R parametrů podle odvozené M-R rovnice 

Fig. 5 Determination of M-R parameters according to the derived M-R equation 

Tab. 1 uvádí hodnoty obdržené z programu Microsoft Excel. M-R parametry 
uvedené na obr. 5 pro zkušební vzorek s označením X1 činí 2,5349 a -0,5074, M-R 
parametry získané z programu ANSYS jsou 2,3805 a -0,4390.  

Tab. 1 Materiálové parametry nánosových směsí pro ocelokordové nárazníky 
Fig. 1 Material properties of elastomer mixtures for steel-cord belts 

Materiálové parametry nánosových směsí 
zk. 

Vzore
k 

F 
[N] 

Δl  
[mm] 

σ  
[MPa] 

ε 
[%] 

E  
[MPa] 

C10 
[MPa] 

C01 
[MPa] 

µ            
[-] 

d 
[MPa] 

X1 218,0 177,7 15,7 222,1 7,1 2,5349 0,5074 0,499 0,0033 
X2 134,0 219,3 10,4 274,1 3,8 1,7642 1,5065 0,499 0,0031 
X3 246,0 191,2 19,1 238,9 8,0 2,3539 0,8909 0,499 0,0048 
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Obr. 6 Materiálová charakteristika z výpočtoveho programu ANSYS 

Fig. 6 Material characteristic calculated by the program ANSYS 

M-R parametry pro jednotlivé nánosové směsi ocelokordových nárazníků budou 
zadávány do výpočtového modelu radiálního pláště pneumatiky obr. 7. 

 
Obr. 7 Prostorový výpočtový model pláště pneumatiky [6] 

Fig. 7 Computational model of a tire casing [6] 
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Pro výpočtové modelování plášťů pneumatik třeba znát i ostatní materiálové parametry 
jednotlivých elastomerových a výztužných částí pláště. Jedná se o M-R parametry 
běhounu, nánosové vrstvy, kostry pláště, vnitřní gumy, bočnice, jádra, patkové gumy, 
bočního klínu, dále o moduly pružnosti a Poissonovy poměry patního lana, ocelových 
a textilních kordů. Experimentální stanovení a upřesňování těchto materiálových 
parametrů neustále probíhá v rámci řešení disertačních prací autorek tohoto článku. 

Stanovené M-R materiálové parametry budou zadávány nejen do výpočtových 
modelů pláště, ale i samotného ocelokordového nárazníku a bude sledována odezva 
napěťově-deformačních stavů na změnu těchto materiálových parametrů. 

V případě výpočtového modelování pláště pneumatiky budou výsledky 
verifikovány experimenty na statickém zkušebním zařízení statickém adhezoru. Statický 
adhezor umožňuje získat nejen údaje o radiální deformační charakteristice pro různé 
hodnoty tlaku v pneumatice, ale i otisky kontaktní plochy mezi pláštěm a podložkou 
definující nerovnost. Otisky prováděny za pomoci tlakocitlivých fólií je možné dále 
zpracovávat a získat údaje o velikosti styčné plochy a rozložení kontaktních tlaků. 

3. Závěr 
Ocelokordový nárazník je v plášti pneumatiky nejdůležitějším a nejvíce složitým 

prvkem. Proto je důležité tomuto prvku věnovat zvýšenou pozornost. Jsou na něj kladeny 
vysoké požadavky ať už z hlediska kvality vstupních surovin na jeho výrobu, tak 
na správnost technologického procesu výroby.  

Zatěžující stavy, ke kterým v ocelokordovém nárazníku v plášti pneumatiky při 
provozování dochází, je možné řešit s využitím MKP výpočtového modelování. 
Experimenty tak více ustupují do pozadí a stávají se jen podpůrným prostředkem 
pro verifikační účely a získání materiálových charakteristik jednotlivých složek, z kterých 
ocelokordový nárazník sestává.  

Ve výpočtech ocelokordového nárazníku a pláště je třeba správně definovat 
materiálové charakteristiky nánosových směsí stanovené z experimentálních údajů. 
Pro zohlednění nánosových směsí doporučujeme aplikovat Mooney-Rivlinův 
dvouparametrový materiálový model, pokud možno s pozitivními parametry. Tyto 
parametry doporučujeme stanovit z experimentálních dat odpovídajících poměrnému 
přetvoření do 15%. Z experimentálně stanovených materiálových charakteristik nánosových 
směsí lze usuzovat celkové chování ocelokordového nárazníku. 

Výzkum v oblasti nánosových směsí bude pokračovat z pohledu vlivu stárnutí na 
M-R parametry. Cílem je predikovat stárnutí nánosových směsí na celkové deformační 
chování ocelokordových nárazníků. Dosažené výsledky je možné aplikovat na celé 
spektrum elastomerových částí v plášti pneumatiky. 
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Resumé 

MATERIÁLOVÉ CHARAKTERISTIKY ELASTOMERŮ PRO VÝPOČTOVÉ MODELOVÁNÍ 
PNEUMATIK 

Jozefína DRDÁKOVÁ, Monika STRUHARŇANSKÁ, Jan KRMELA 
Článek se zabývá stanovením materiálových parametrů elastomerů z materiálových 

charakteristik získaných ze statických experimentů. V případě zkoušky v tahu se jedná o zkoušky 
v jednoosé a víceosé napjatosti. Ze statických zkoušek v tahu byla získána závislost tahové síly na 
prodloužení a z ní byla stanovena závislost napětí v tahu od poměrného prodloužení.Pro prvotní 
stanovení M-R parametrů postačuje jako základní zkouška v tahu v jednoosé napjatosti. Tyto 
parametry jsou vstupními materiálovými parametry do výpočtových MKP modelů pneumatik pro 
osobní a nákladní automobily. Pro elastomerové části pláště pneumatiky se ve výpočtech nejčastěji 
používá Mooney-Rivlinův model chování materiálu. V článku jsou uvedeny experimentálně 
stanovené materiálové charakteristiky a odpovídající vypočítané Mooney-Rivlinovy parametry pro 
vybrané elastomery, pozornost je věnována nánosovým směsím pro ocelokordy pláštů. 
Pro zohlednění nánosových směsí doporučujeme aplikovat Mooney-Rivlinův dvouparametrový 
materiálový model, pokud možno s pozitivními parametry. Tyto parametry doporučujeme stanovit 
z experimentálních dat odpovídajících poměrnému přetvoření do 15%. Z experimentálně stanovených 
materiálových charakteristik nánosových směsí lze usuzovat celkové chování ocelokordového 
nárazníku. 

 
Summary 

MATERIAL CHARACTERISTICS OF ELASTOMERS FOR COMPUTATIONAL MODELING 
OF TIRES 

Jozefína DRDÁKOVÁ, Monika STRUHARŇANSKÁ, Jan KRMELA 
The article deals with the determination of material parameters of elastomers from material 

characteristic obtained by static experiments. These parameters are the input material parameters 
for computational FEM models of tires for passenger cars and trucks. The elastomeric parts of 
the tire-casing are commonly modeled by using the Mooney-Rivlin material model. The material 
characteristics obtained by experiments and the correspondent Mooney-Rivlin parameters of 
selected elastomers are described in the article. Attention is especially paid to alluvial mixtures for 
steel cord belts of tires. 

 
Zusammenfassung 

MATERIALEIGENSCHAFTEN VON ELASTOMEREN FÜR RECHNERGESTÜTZTE 
MODELLIERUNG VON REIFEN 

Jozefína DRDÁKOVÁ, Monika STRUHARŇANSKÁ, Jan KRMELA 
Dieses Papier befasst sich mit der Bestimmung der Kennwerte der Elastomer-Material 

Eigenschaften von statischen Experimenten erhalten. Diese Parameter sind Vormaterial Parameter 
Rechenmodelle von Reifen für Pkw und Lkw FEM. Für elastomere Abschnitt des Reifens am 
häufigsten in den Berechnungen Mooney-Rivlins Materialmodell Verhalten verwendet. Der Beitrag 
stellt die experimentell bestimmten Materialeigenschaften und die entsprechenden berechneten 
Mooney-Rivlin Parameter für ausgewählte Elastomere wird die Aufmerksamkeit auf Mischungen, 
fusioniert mit Stahlseilen gegeben. 
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1. Úvod 
Instrumentální analytické metody se uplatňují při hodnocení kvality provozních 

hmot používaných v dopravě, např. při posuzování míry jejich kontaminace, při 
identifikaci konkrétních druhů paliv nebo maziv, při posuzování stupně opotřebení 
provozních kapalin i v řadě dalších případů. Využívá se jak jednoúčelová přístrojová 
technika, tj. přístroje určené pro provádění jednotlivých konkrétních zkoušek podle 
normovaných předpisů tuzemských, zahraničních či mezinárodních, tak i přístroje 
univerzálního charakteru, vhodné pro různé druhy analýz (spektrometry, mikroskopy 
světelné i elektronové apod.). 

Kvalita motorových paliv se sleduje v souvislosti s mnoha faktory, především 
s bezproblémovým provozem pohonných jednotek v různých klimatických podmínkách, 
s minimalizací vlivu provozu vozidel na životní prostředí, se stabilitou parametrů při 
distribuci a při skladování.  

Rovněž kvalita maziv, především v souvislosti s optimalizací výměny olejových 
náplní je velmi závažným problémem z hlediska ekonomického, provozně-
bezpečnostního i environmentálního; právě v této oblasti nachází stále širší uplatnění 
tribotechnická diagnostika. Získané analytické údaje poskytují zejména u mazacích olejů 
kromě diagnostické informace i informaci prognostickou, tj. dovolují předvídat případné 
havarijní situace a předcházet jim.  
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Aktuálním problémem je dále např. kontrola složení mrazuvzdorných směsí a 
brzdových kapalin − je úzce spojena s působením na lidské zdraví a s bezpečností 
provozu. Analytické fyzikální a fyzikálně-chemické instrumentální metody se proto 
uplatňují při monitorování kvality nejen paliv a maziv, ale i dalších provozních hmot. 

2. Infračervená spektrometrie a chemometrické metody 
Mezi nejvíce využívané metody pro výzkum i monitorování stavu motorových paliv, 
mazacích olejů i dalších petrochemických produktů či provozních kapalin patří metody 
spektrometrické [1−14]. 

Infračervená spektrometrie je jednou z metod optické spektrometrie, jejichž 
podstatou je interakce elektromagnetického záření se zkoumanou látkou, při které 
dochází k výměně energie spočívající v absorpci nebo emisi záření. Využívá spektrální 
oblast vymezenou vlnovými délkami 0,78–1000 µm, tj. vlnočty od 12 800 do 10 cm-1. 
Principem metody je absorpce infračerveného záření při průchodu vzorkem, při níž 
dochází ke změnám vibračních resp. vibračně-rotačních energetických stavů molekuly 
v závislosti na změnách dipólového momentu molekuly. Jednotlivé vibrační vlnočty 
závisejí na uspořádání atomů v molekule, na hmotnosti atomů a pevnosti chemických 
vazeb mezi atomy. Analytickým výstupem je pásové absorpční spektrum, které je 
grafickým zobrazením funkční závislosti energie, většinou vyjádřené v procentech 
transmitance T (T=100×I/I0), tj. poměru intenzity záření, které prošlo vzorkem (I), 
k intenzitě záření vycházejícího ze zdroje (I0), nebo v jednotkách absorbance (A=log 1/T) 

na vlnočtu ν~  dopadajícího záření (ν~ je převrácená hodnota vlnové délky).  
Čím je vazba mezi atomy v molekule pevnější, tím více se absorpční pás posouvá 

k vyšším vlnočtům, a čím mají atomy vyšší atomovou hmotnost, tím nižší jsou vlnočty, při 
nichž dochází k absorpci. 

Charakteristické absorpce v MIR oblasti jsou spojeny s fundamentálními přechody, 
a tak lze látky identifikovat na základě přiřazení absorpčních pásů jednotlivým funkčním 
skupinám. V této oblasti se organické sloučeniny projevují největším počtem absorpčních 
pásů. Navíc oblast mezi 650–1 500 cm-1 je typická pro molekuly jednotlivých chemických 
sloučenin. 

Infračervené spektrum nese informaci zejména o polárních vazbách v molekule. 
Vibrace vazeb nepolárních nebo jen slabě polárních neposkytují ve spektru žádné nebo 
jen slabé absorpční pásy. Při interpretaci infračervených spekter se sledují tři hlavní 
charakteristiky: poloha a tvar absorpčních pásů, počet pásů a jejich intenzita. 

Autorky se spektrometrickými metodami zabývaly v souvislosti s vypracováním a 
validací metodiky stanovení oktanového čísla benzínů a cetanového čísla motorové 
nafty, obsahu biosložek (MEŘO) v motorové naftě i při studiu vlivu obsahu biosložky 
v palivu na složení a bod vzplanutí motorového oleje, při hodnocení stupně provozního 
opotřebení převodových a hydraulických olejů i plastických maziv. Část provedených 
experimentů byla zaměřena na aplikaci infračervené spektrometrie při posuzování vlivu 
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kontaminace na bod varu brzdových kapalin, vlivu složení na bod tuhnutí chladicích 
kapalin, při výběru vhodného papíru pro kapkovou zkoušku motorových olejů aj. [15, 16]. 

S rozvojem FTIR spektrometrie došlo k rozšíření programového vybavení 
spektrometrů o náročné matematicko-statistické metody. Nejjednodušší spektrální 
kvantitativní analýza předpokládá platnost Lambertova-Beerova zákona, tj. lineární 
závislost mezi absorbancí (popř. transmitancí) a koncentrací měřených analytů (za jinak 
konstantních experimentálních podmínek). Pokud nejsou splněny tyto požadavky, 
využívá kvantitativní FTIR analýza maticového počtu a složitější statistiky − vyhodnocují 
se určité části spektra nebo celé spektrální oblasti. To umožňuje stanovení takových 
parametrů maziv a paliv, které se primárně dají označit jako fyzikálně-chemické, tj. nelze 
jim přiřadit určitý pás (např. viskozita, viskozitní index, bod vzplanutí, oktanové číslo 
benzínu aj.) [17, 18]. 

Pokročilé matematicko-statistické metody, které umožňují komprimovat obsáhlou 
matici spektrálních dat, vytvářet regresní kalibrační modely pro predikci jakostních 
parametrů maziv a paliv a případně klasifikovat petrochemické vzorky do jedné ze dvou 
nebo více skupin na základě podobnosti jejich proměnných, bývají většinou obvyklou 
součástí programového vybavení FTIR spektrometrů.  

V analytice maziv i paliv se nejčastěji uplatňují chemometrické metody ve spojení 
s FTIR spektrometrií v kvantitativní analýze. Vytvářejí se kalibrační modely, na jejichž 
základě lze získat závislost mezi spektrální informací a složením vzorku. 

Pro každý stanovovaný parametr musí být sestrojen kalibrační model pomocí 
vhodného souboru kalibračních standardů (alespoň 30 standardů na každý analyt), které 
byly určeny nezávislou analytickou metodou. Precizně vytvořené kalibrační modely 
obsahují i více než 100 standardů na každý analyt. Kalibrační vzorky by měly 
charakterizovat v maximální míře vlastnosti analyzovaných vzorků. To je často 
komplikované v analytice petrochemických produktů, protože jejich kvalita se mění 
v závislosti na dovážené ropě a používaných výrobních technologiích.  

V analytice maziv našla nejširší uplatnění pro kalibraci metoda PLS a PCR. 
Regrese hlavních komponent a metoda částečných nejmenších čtverců pracují s celým 
spektrem či jeho částmi a jsou založeny na zhuštění spektrální informace do menšího 
počtu nových proměnných. Nejběžnější metodou, umožňující konverzi původních 
proměnných do menšího počtu proměnných (hlavních komponent), které vysvětlují 
většinu variability v matici, je metoda PCA. 

Při tvorbě kalibračních modelů jsou zapotřebí dvě skupiny standardů − standardy 
kalibrační a standardy validační. 

Kalibrační standardy jsou použity pro konstrukci kalibračního modelu a validační 
standardy pro zjištění predikčních schopností tohoto modelu. Pro vytvoření kalibračního 
modelu se považuje jako optimální použít aspoň tři desítky standardů na každý parametr, 
který bude ze spektra stanovován (přesné PLS a PCR modely pak obsahují i více než 
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stovku standardů). Počet validačních standardů by měl tvořit pětinu až třetinu počtu 
standardů kalibračních. 

Obsah jednotlivých stanovovaných parametrů v kalibračních a validačních 
standardech nesmí vykazovat závislost – nelze tedy připravovat standardy pouhým 
naředěním z jednoho nebo několika zásobních roztoků. Dalším důležitým požadavkem 
při přípravě kalibračního modelu je, aby standardy obsahovaly všechny stanovované 
parametry. Vzhledem k uvedeným podmínkám je velmi obtížné získat dostatečné 
množství standardů se známými hodnotami stanovovaných parametrů. Proto se jako 
standardy používají reálné vzorky, ve kterých je nejprve zapotřebí analyzovat obsah 
hledaných parametrů referenční metodou. Získané hodnoty se použijí jako vstupní 
kvantitativní data. 

Naměřená infračervená spektra kalibračních a validačních standardů a získané 
kvantitativní hodnoty stanovovaných parametrů se použijí pro konstrukci kalibračního 
modelu. Výstupem je lineární regrese mezi vloženými kvantitativními hodnotami 
parametrů, které byly získány normovanou metodou a hodnotami vypočtenými 
kalibračním modelem. Při vhodně vypracovaném kalibračním modelu by tato regrese 
měla mít jednotkovou směrnici se statisticky nevýznamným absolutním členem. Korelační 
koeficient charakterizující kvalitu vytvořeného kalibračního modelu by měl být co nejblíže 
hodnotě jedna [18, 21]. 

Chyba kalibrace modelu RMSEC [22−24] je dána vztahem (1): 
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kde je: 
cie − vypočtená hodnota parametru i-tého kalibračního standardu, 
cir − zadaná hodnota parametru i-tého kalibračního standardu, 
mc − počet použitých kalibračních standardů. 

K posouzení spolehlivosti vytvořeného kalibračního modelu slouží validace. 
Pod pojmem validace lze chápat jednak stanovení optimálního počtu latentních 
proměnných, jež mají být zahrnuty v modelu a rovněž odhad predikční schopnosti 
modelu. Predikční schopnost kalibračního modelu je ověřována na externím souboru 
validačních standardů a chyba predikce modelu RMSEP [22, 23] je dána vztahem (2): 
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kde je: 
ciev − vypočtená koncentrace i-tého validačního standardu, 
cirv − zadaná hodnota i-tého validačního standardu, 
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mv −  počet použitých validačních standardů. 
V případě, že není k dispozici nezávislý soubor validačních vzorků, lze k ověření 

predikční schopnosti modelu použít metodu příčné validace (cross-validation), která 
spočívá ve vyloučení určitého vzorku nebo skupiny vzorků z kalibračního souboru, ostatní 
vzorky se použijí jako kalibrační a validační vzorek nebo skupina vzorků se vyhodnotí. 
Tento postup se opakuje se všemi vzorky [21−24]. 

Jako příklad aplikace FTIR spektrometrie v kombinaci s chemometrickými 
metodami lze uvést stanovení oktanového čísla výzkumovou metodou (OČVM) benzínu. 
Vzhledem k náročnosti stanovení oktanového čísla zkouškou na motoru je atraktivní 
variantou jeho chemometrické určení z infračervených spekter dostatečného počtu 
vzorků benzínu se známým OČVM. V tomto příspěvku byly s využitím programu TQ 
Analyst, který je součástí programového vybavení FTIR spektrometru iS10 
(ThermoFisher Scientific, USA), vytvořeny kalibrační modely a s jejich využitím byla 
stanovena OČVM benzínů odebraných z různých čerpacích stanic v období říjen 
2010−duben 2011. 

2.1. Aplikace FTIR spektrometrie a chemometrických metod při stanovení 
oktanového čísla benzínů 

Pro tvorbu kalibračních modelů bylo použito celkem 33 vzorků benzínů a jejich složek 
poskytnutých společností Česká rafinérská, a. s., Litvínov. Parametry OČVM byly získány 
na zkušebním motoru WAUKESHA (USA).Všechny vytvořené kalibrační modely pro 
stanovení OČVM byly zpracovány pro rozsah 88−102 jednotek oktanového čísla. Tento 
soubor byl následně rozdělen na dvě podskupiny vzorků – 26 vzorků kalibračních a 
7 validačních. U všech vzorků byla naměřena spektra ve střední infračervené oblasti.  

Vzorky benzínů z čerpacích stanic pohonných hmot (KM-PRONA Opatovice nad 
Labem, MAKRO, SHELL, TESCO a LUKOIL Hradec Králové) byly odebírány 1x měsíčně 
od října 2010 do dubna 2011. 

Infračervená spektra byla zaznamenána spektrometrem Nicolet iS10 
(ThermoScientific) s ATR nástavcem (krystal ZnSe) technikou úplné zeslabené 
reflektance. Řídicí software OMNIC umožňuje nastavení parametrů spektrometru, řídí 
vlastní měření a provádí požadované následné operace se spektry. Spektra vzorků 
benzínů byla měřena ve spektrálním rozsahu 4000–650 cm-1. Parametry měření: 
rozlišení 4 cm-1, počet akumulací spektra 64. 

Experimentální data byla zpracována počítačovým programem TQ Analyst verze 8 
(ThermoFisher Scientific, Inc., USA), pro kalibraci byl použit algoritmus PCR a PLS. 

2.1.1. Experimentální výsledky a jejich diskuze  
Multivariační analýza byla použita na oblast spektra 650–1050 cm-1 a dále na celou 
spektrální oblast 650–4 000 cm-1. Výstupem kalibrace u metod PCR a PLS je lineární 
regrese mezi vloženými kvantitativními hodnotami a hodnotami predikovanými 
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kalibračním modelem. Výsledkem je střední kvadratická chyba kalibrace (RMSEC) a 
korelační koeficient (R), který charakterizuje lineární vztah mezi závislou proměnnou a 
lineární kombinací sady nezávisle proměnných kalibrační řady.  

Jako nejpřesnější z navržených modelů se jevil regresní model vytvořený 
algoritmem PLS při použití celé spektrální oblasti 650−4000 cm-1, kde korelační koeficient 
dosahoval hodnoty 0,996, a RMSEC hodnoty 0,414 (obr. 1). 

Parametrem kvality predikční schopnosti vytvořeného kalibračního modelu je 
střední kvadratická chyba predikce (RMSEP), která by měla být minimální, protože se 
jedná o odchylku očekávanou v budoucích předpovědích. Tento parametr dosahoval 
hodnoty 0,291. Chyba křížové validace daného modelu (RMSECV) dosáhla příznivé 
hodnoty 0,569. Diagnostikou PRESS bylo indikováno, jak se hodnota predikované 
zbytkové chyby sumy čtverců mění s číslem faktorů použitých ke kalibraci OČVM aktivní 
PLS metody. Diagnostikou byly zvoleny čtyři faktory PLS jako optimální.  

Výsledky externí validace kalibračního modelu jsou uvedeny v tab. 1. Z této tabulky 
vyplývá, že chyba stanovení oktanového čísla chemometrickým algoritmem PLS je vyšší 
než chyba stanovení oktanového čísla referenční metodou na motoru, která je ± 0,4 
jednotek OČ. 

Rozdíly mezi skutečnými a predikovanými hodnotami, které byly zjištěny při 
testování reálných vzorků benzínů odebraných z čerpacích stanic pohonných hmot, 
vyplývají ze skutečnosti, že pro konstrukci kalibračních modelů byly použity jako 
standardy složky benzínů a nikoliv reálné vzorky benzínů stejného typu jako analyzované 
vzorky. Pro hodnocení oktanového čísla u vzorků benzínů z různých rafinerií je proto 
nezbytné získat dostatečně velký základní soubor vzorků, u kterých bylo provedeno 
stanovení oktanového čísla normovanou metodou na zkušebním motoru.  

Metoda FTIR spektrometrie kombinovaná s multikomponentní analýzou je rychlá a 
při rutinním provedení není příliš náročná na přípravu analyzovaných vzorků. Velkou 
pozornost je však nutno věnovat vytvoření kalibračního modelu a jeho validaci. V této 
části experimentálních prací velmi záleží na volbě nejvhodnější spektrální oblasti, která 
vykazuje nejlepší korelaci se stanovovaným parametrem. 
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Obr. 1 Kalibrační model ke stanovení OČVM metodou PLS 

Fig. 1 The calibration model for the RON determination (PLS method) 
 

Tab. 1 Skutečné a predikované hodnoty validačních vzorků modelu PLS 
pro oblast 650−4000 cm-1 

Tab. 1 The real and predicted values of the validation samples (PLS model) 
for the region 650−4000 cm-1 

Označení vzorku Skutečná hodnota Predikovaná hodnota 

Blendr 1 95,25 94,46 

Preblend 11-9468 94,7 94,44 

BA95 11-9922 95,4 94,18 

F22 Reformát 102,02 101,84 

Izomerát SC03 11-12548 81,66 81,49 

Reformát CCR 11-10912 99,9 98,87 

THD BA95 11-10618 95,3 94,83 

 
V porovnání se stanovením oktanových čísel na zkušebních motorech jsou 

finanční náklady na FTIR spektrometr několikanásobně nižší. Cena FTIR spektrometru se 
pohybuje kolem jednoho milionu Kč, u zkušebního motoru se jedná o cca pětinásobek. 
Vždy je nutno brát v úvahu to, že kalibrační modely mají časově omezenou platnost − je 
nutno je doplňovat novými standardy, protože matrice motorových paliv není stále stejná 
(mění se podle složení ropné suroviny a použitých výrobních technologií). 
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2.2. Aplikace FTIR spektrometrie v tribodiagnostice 
Infračervená spektrometrie je velmi často využívána i pro analýzu maziv. Např. stupeň 
opotřebení motorových olejů je možno stanovit diferenční spektroskopií ze spekter 
původního oleje a oleje degradovaného. Lze tedy relativně hodnotit obsah oxidačních, 
nitratačních, sulfatačních produktů, obsah vody, paliva, chladicí kapaliny a úbytek 
antioxidačních přísad apod. Působením vysokých teplot a vlivem průniku vody do oleje 
dochází k vyčerpání základní protiotěrové a antioxidační přísady (diethyldithiofosfát 
zinečnatý ZnDDP), což se projeví úbytkem absorbance v oblasti 1050−950 cm-1 a 
650 cm-1. Pokud poklesne pod hodnotu 20 % obsahu ZnDDP v novém oleji, doporučuje 
se výměna oleje. Detergentně-disperzantní přísady mají důležitou úlohu v neutralizaci 
kyselých zplodin spalování paliva, které se dostanou do oleje, nebo kyselých produktů 
oxidační degradace oleje [26]. Proto značné vyčerpání detergentní přísady (pás v oblasti 
1230 cm-1) a drastické snížení koncentrace přísady ZnDDP může být signálem poklesu 
čísla alkality (TBN) motorového oleje [26, 27].  Pokles absorbance v oblasti 990 a 
960 cm-1 je projevem úbytku protiotěrové přísady (trikresylfosfát TCP). Oxidace 
uhlovodíků v oleji se projevuje přírůstkem absorbance v oblasti okolo 1710 cm-1, nárůst 
absorbance mezi 1650−1580 cm-1 vypovídá o přítomnosti organických nitrosloučenin, 
které se dostaly do olejové náplně spalnými plyny netěsnostmi v okolí pístní skupiny. 
Opotřebení pístní skupiny se obvykle také projeví znečištěním oleje sazemi, což bývá 
pozorováno jako celkový posun spektra k vyšším absorbancím; zjišťuje se v oblasti okolo 
2000 až 1900 cm-1. Uvedené faktory [28] vedou ke zhoršení nízkoteplotních viskozitních 
charakteristik, zvýšení viskozity a ke zhoršení čerpatelnosti oleje. Neutralizace 
alkalických přísad v motorovém oleji vede ke vzniku sulfátů, jejichž projevem je pás 
v oblasti 1180–1120 cm-1. Přítomnost vody se ve spektru projevuje širokým pásem 
v oblasti 3600–3300 cm-1, průnik chladicí kapaliny na bázi etylenglykolu dvojicí pásů 
s vrcholy kolem 1080, 1040 cm-1  a průnik paliva do oleje nárůstem absorbance v oblasti 
815 až 800 resp. 750  cm-1 [29−31].  

Při analýze spekter se vychází ze znalostí vlnových délek odpovídajících 
sloučeninám nebo charakteristickým strukturním skupinám [32]. 

2.2.1. Experimentální výsledky a jejich diskuse 
Analýzy byly prováděny na FTIR spektrometru Vector 22 (Bruker) ve spektrálním rozsahu 
600−4000 cm-1, s rozlišením 4 cm-1 a s počtem scanů 32. Byla používána metoda 
zeslabené úplné reflektance (horizontální ATR), založená na principu násobného úplného 
odrazu záření na fázovém rozhraní měřeného vzorku a měřicího krystalu z materiálu 
o vysokém indexu lomu (ZnSe). 

V rámci provedených experimentálních prací byly analyzovány vzorky nových i 
opotřebených olejů a plastických maziv odebírané z různých typů vozidel a jiných 
zařízení, např. z autobusů (Karosa B93, 730, Renault/IrisBus, CityBus aj.), z osobních 
automobilů různých typů, z těžkých nákladních vozidel a tahačů (SCANIA R124, 113, 
143, MAN 19.422 řady F 2000, RENAULT Magnum E-Tech, Volvo FH 12, Iveco EuroStar 
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aj.), z hnacích vozidel Českých drah (lokomotivy řady 730, 732, 751, motorové vozy řady 
810), ze  silničních i terénních motocyklů, z traktorů a ze zemědělských strojů, z různých 
typů bojových vozidel a z brzdovratných zařízení dělostřeleckých systémů Armády ČR, 
z průmyslových převodovek. Byly analyzovány především oleje motorové, ale i oleje 
automobilové převodové, hydraulické, oleje pro průmyslové převodovky a plastická 
maziva. 

Aplikace FTIR spektrometrie umožnila identifikovat změny, ke kterým v mazivech 
došlo v důsledku provozních vlivů. Např. olej, jehož spektrum je uvedeno na obr. 2, 
vykazuje výrazný pokles obsahu mazivostních a protizadíracích přísad v oblasti 990–
960 cm-1 a úbytek vysokoteplotního antioxidantu na bázi sirných sloučenin, který souvisí 
s vysokou teplotní zátěží motoru. Pík v oblasti 890 cm-1 souvisí s přítomností paliva v oleji 
v důsledku netěsností palivové soustavy, pík v oblasti 1610 cm-1 pak se závažnými 
netěsnostmi pístové skupiny, které jsou příčinou profuku spalných plynů obsahujících 
oxidy dusíku. 

Degradaci plastického maziva LV 2-3 v náplni ložiska účinkem elektrického 
proudu, které vyvolalo i elektroerozivní poškození materiálu ložiska, dokumentuje obr. 3. 

 
 

Obr. 2. Část FTIR spektra motorového oleje (CITYBUS 3380;) 
spodní spektrum  − nový olej; horní spektrum − opotřebený olej 

Fig. 2. The part of the FTIR spectrum of engine oil (CITYBUS 3380); 
the lower spectrum − the new oil; the upper spectrum − the worn out oil 

Scientific Papers of the University of Pardubice 
Series B - The Jan Perner Transport Faculty 18 (2012) - 41 - 



 
 

Obr. 3 FTIR spektra vzorků plastického maziva LV 2-3 
vzorek č. 1 − spodní spektrum (mazivo z nepoškozené části ložiska),  

vzorek č. 2 − horní spektrum (mazivo z poškozené části ložiska),  
vzorek č. 3 srovnávací − střední spektrum (nepoužité mazivo) 

Fig. 3 FTIR spectrums of grease samples (LV 2-3) 
sample No. 1 − the lower spectrum (grease from the undamaged part of the bearing) 
sample No. 2 − the upper spectrum (grease from the damaged part of the bearing) 

comparative sample No. 3 − the medium spectrum (new grease) 
 

Provedené experimentální práce prokázaly, že ke sledování degradace maziva, 
jeho znečištění a úbytku aditiv lze využívat sledování změn hodnot absorbance 
v infračervených spektrech: ztráty základních protiotěrových a antioxidačních přísad se 
projevují úbytkem absorbance v oblasti 1050–950 cm-1. Oxidace uhlovodíků v oleji se 
projevuje přírůstkem absorbance v oblasti kolem 1710 cm-1. Znečištění oleje způsobené 
průnikem spalin obsahujících saze kolem pístu může být pozorováno v oblasti kolem 
2000 cm-1 (způsobuje posun celého spektra směrem k vyšším hodnotám absorbance). 
Nárůst absorbance mezi 1650−1580 cm-1 svědčí o přítomnosti organických nitrosloučenin 
z profuku spalných plynů ze spalovacího prostoru; tyto jevy jsou ukazatelem opotřebení 
pístní skupiny. Přítomnost vody se ve spektru projevuje širokým pásem v oblasti 
~3600−3300 cm-1, vnikání paliva do oleje zvýšením absorbance v oblasti 815 až 800 
resp. 750 cm-1. 

Na základě analýz téměř dvou tisíc vzorků je možno konstatovat, že představa 
o ekonomických úsporách dosažených na základě prodloužení výměnných lhůt maziva je 
v některých případech ne zcela opodstatněná. Okamžité úspory, které jsou dosaženy 
nadměrně dlouhými výměnnými lhůtami, jsou jen zdánlivé a později se projeví ve 
vysokých nákladech na údržbu, popř. opravu motorů. Nová olejová náplň je navíc ihned 
po výměně nadměrně znehodnocena původním opotřebeným olejem, který zůstal 
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v mazacím systému motoru, a výměnná lhůta následující po příliš dlouhém výměnném 
intervalu je tedy výrazně zkrácena. 

Výsledky provedených analýz byly podrobně diskutovány např. v pracích [33−36]. 

3. Částicová analýza 
Otěrové částice lze podle jejich původu rozdělit do dvou základních kategorií [37]: na 
primární částice, které jsou generovány přímo třecími dvojicemi a charakterizují režim 
opotřebení v souladu s obecně známými poznatky [38−41], a na sekundární částice 
vznikající přetvořením primárních částic. 

Podíl primárních a sekundárních částic závisí na řadě faktorů, např. na velikosti 
olejové náplně a druhu použitého oleje, na počtu a účinnosti olejových filtrů, na účinnosti 
dalších procesů odlučování částic ze systému, na tepelném a mechanickém zatížení 
motoru aj.  

Částice vznikající adhezivním opotřebením mají původ v Beilbyho vrstvě, z níž se 
postupně oddělují a jsou mazivem odplavovány. Jejich rozměry jsou velmi malé 
(zpravidla submikrometrické). 

Částice abrazivního opotřebení mají charakteristický tvar tenkých drátků, 
prohnutých či stočených do spirálky. Morfologicky se liší od abrazivních částic ze 
záběhového režimu, které mají tvar srpečků nebo mečíků s ostrým zakončením. Celkově 
se velikost abrazivních částic pohybuje v rozmezí desítek až stovek µm při velmi malé 
tloušťce nepřesahující desetiny µm. 

Částice únavového opotřebení jsou tvarově rozdílné: 
• Sférické částice vznikají nejčastěji v důsledku únavového opotřebení valivého 

charakteru v Beilbyho vrstvě na povrchu povrchů ložisek. Rozměry sféroidů jsou 
relativně malé (jednotky až desítky µm).  

• Laminární částice jsou vytvářeny plastickou deformaci částic unášených olejem při 
jejich opakovaném průchodu mazacím okruhem; rozválcováním sféroidů i jiných 
třírozměrných částic vznikají tenké ploché lupínky nepatrné tloušťky, jejichž délka 
činí typicky desítky až stovky µm, šířka desítky µm. Tyto částice mají hladký povrch 
a nepravidelné okraje, jejich přítomnost bývá doprovázena výskytem sféroidů; 
souvisí s nástupem postupné poruchy ložiska. 

• Únavové částice jsou typické i pro poškození ozubených kol. Jedná se 
o trojrozměrné částice se srovnatelnou délkou, šířkou i tloušťkou, jejichž povrch je 
nepravidelný, rýhovaný s nepravidelně členěnými okraji. Rozměry těchto částic 
dosahují desítek až stovek µm. Rozdělují se na částice typu „chunky“ (typická je 
pro ně velikost desítek µm a nepravidelně členitý povrch) a typu „scuffing“ (vznikají 
na bocích zubů ozubených kol za vysokých tlaků a teplot, které již ovlivňují 
materiál částic) [39]. 
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Abnormální částice mezního a havarijního opotřebení vznikají při zadírání nebo 
silné abrazi intenzivním mechanickým rozrušováním Beilbyho vrstvičky (při nadměrném 
zatížení se vrstva neobnovuje). Zpravidla se v těchto případech nevyskytují částice 
adhezívního otěru. 

Abnormálním částicím se podobají tvarem i rozměry částice, vznikající v kontaktu 
slitin barevných kovů. 

Kromě tohoto kovového otěru lze identifikovat i částice nekovové: 
• prachové částice (malé kulovité nebo hranolovité částice o velikosti jednotek až 

desítek µm, při provozu v prašném prostředí až stovek µm, často průsvitné), 
• tribopolymery (oblé útvary, jejichž jádro je tvořeno submikrometrickými kovovými 

částicemi), 
• karbonové částice (nepravidelné útvary, často drobivé a porézní, o mikro- až 

milimetrové velikosti), 
• vlákna až několikamilimetrové délky,pocházející zpravidla z filtračních materiálů, 
• útržky pryžových těsnění nepravidelných tvarů (časté u hydraulických olejů) a velmi 

rozdílných velikostí (desítky µm až jednotky mm). 
Informace o elementárním složení částic nalezených v oleji zjednodušují a 

zpřesňují identifikaci zdroje, z nějž pocházejí. 

3.1. Analytická ferrografie 
Ferrografie je tribodiagnostická metoda, založená na oddělení cizorodých částic 
obsažených v olejové náplni mazacích soustav strojů od vlastního oleje [19, 20, 37, 38]. 
Využívá sedimentace částic na speciální podložce při průtoku vzorku oleje v silném 
nehomogenním magnetickém poli. Zachycené částice, které obíhaly společně s olejem, 
popisuje a přiřazuje je jednotlivým mechanismům opotřebení. Tato bezdemontážní 
diagnostická metoda umožňuje na základě částicové analýzy objektivně určit režim 
opotřebení mazaného stroje, na základě analýzy morfologie a počtu otěrových částic pak 
umožňuje odhalit blížící se poruchu stroje. V některých případech lze určit i místo vzniku 
otěrových částic, což má pro posuzování opotřebení strojního zařízení mimořádný 
význam.  

V současnosti se v praxi používá především analytická ferrografie. 
V bichromatickém mikroskopu lze zkoumat tvar, barvu, charakter povrchu a další 
morfologické charakteristiky částic sedimentu, které nesou významnou informaci 
o převládajícím druhu tření a opotřebení strojních součástí mazaných analyzovaným 
olejem. Analytická ferrografie vypovídá o skutečném technickém stavu mazací soustavy a 
mazaných dílů i o způsobu opotřebení jednotlivých třecích dvojic. Umožňuje hodnotit 
průběh a intenzitu opotřebení součástí, které jsou analyzovaným olejem mazány, a to na 
základě izolace částic tvořených kovovým otěrem, vlákny z filtračních materiálů, 
kontaminanty z vnějšího prostředí aj. Na toto hodnocení pak může navázat popis jejich 
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vlastností, např. celkové plochy částic v obrazu, jejich morfologie, rozdělení velikostí a 
řady dalších charakteristik. 

Pro tyto účely je vhodné analytickou ferrografii (případně i ve spojení s rastrovací 
elektronovou mikroskopií) kombinovat s následnou obrazovou analýzou. Použití 
obrazové analýzy na jedné straně umožňuje usnadnit a automatizovat ferrografické 
hodnocení, na straně druhé dovoluje podstatně rozšířit počet a druh hodnocených 
parametrů a kvantifikovat výsledky analýzy. 

3.2. Rastrovací elektronová mikroskopie a lokální elektronová mikroanalýza  
Rastrovací elektronová mikroskopie (REM) a lokální elektronová mikroanalýza (LEM) 
jsou založeny na působení fokusovaného elektronového paprsku na zkoumaný preparát. 
REM vytváří pomocí emitovaných sekundárních elektronů obraz povrchu vzorku, LEM 
využívá k elementární analýze primární rtg-záření, emitované v důsledku interakce 
primárního elektronového svazku se vzorkem.  

Kombinovat obě metody umožňuje rastrovací elektronový mikroskop vybavený 
vhodnými detektory a spektrometry. Je charakterizován postupným vytvářením obrazu, 
dosahováním zvětšení elektronickou cestou a užitím zaostřeného elektronového svazku 
ve vakuu jako pomocného prostředku k vyvolání fyzikálního signálu; ten je zdrojem 
informací o místě, na něž primární elektronový svazek dopadá. Elektronový svazek je 
sondou, která monitoruje sledovanou plochu mikroskopického rozměru − postupně, 
v jednotlivých, hustě vedle sebe uspořádaných bodech dává vznik signálu, jehož intenzita 
je měřítkem určitého lokálního stavu povrchu vzorku. Obraz vzniká na základě rozdílu 
intenzit zpracovávaného signálu v jednotlivých mikroobjemech v místě dopadu 
primárních elektronů. 

Rastrovací elektronový mikroskop poskytuje vysoké zvětšení − teoreticky až 106×, 
má vysoké rozlišení (až 0,1 nm) a velkou hloubku ostrosti (až několik mm). 

LEM je vysoce účinná nedestruktivní fyzikální metoda prvkové analýzy pevných 
látek. Rtg-záření vybuzené dopadem svazku primárních elektronů má složku spojitou 
(tzv. brzdné záření) a složku charakteristickou. Charakteristická složka je tvořena sérií 
spektrálních čar, které vznikají zaplňováním ionizovaných energetických hladin v obalech 
atomů. Charakteristické záření tak poskytuje informaci o prvkovém složení vzorku, 
protože vlnová délka čar je pro každý prvek charakteristická a nezávisí na energii 
primárních elektronů. Děj se odehrává ve velmi malé oblasti (řádově 1 až 10 μm3) 
hruškovitého tvaru pod povrchem vzorku, proto je možno metodami elektronové 
mikroanalýzy analyzovat velmi drobné objekty (už od velikosti jednotek μm). Rtg-záření je 
detekováno a analyzováno spektrometry, které jsou součástí mikroanalyzátoru. 
Energiově disperzní systém analyzuje rtg-spektrum na základě energie jednotlivých čar. 
Mez stanovitelnosti je pro různé prvky různá, pro prvky mezi 5B až 10Ne se pohybuje mezi 
1–2 %hm, pro prvky od 11Na výše mezi 0,1–0,2 %hm. Energiově disperzní analýza se 
používá především ke stanovení kvalitativního složení vzorku a k rychlé semikvantitativní 
analýze. Většina přístrojů neumožňuje měření prvků lehčích než 5B. 
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Mezi hlavní výhody elektronové mikroanalýzy patří skutečnost, že se analyzuje 
velmi malá oblast vzorku v pevném stavu. Dále LEM umožňuje zobrazit rozložení 
jednotlivých prvků v ploše vzorku nebo změnu koncentrace prvků ve vybrané linii. Měření 
jsou poměrně rychlá. Naopak k nevýhodám patří vysoká pořizovací cena elektronového 
mikroanalyzátoru, u EDX ztížená analýza lehkých prvků, možnost pouze prvkové analýzy 
(nikoliv chemické analýzy v obvyklém slova smyslu). I přes tato omezení představují dnes 
metody elektronové mikroanalýzy vzhledem k výše jmenovaným výhodám jeden 
z nejpoužívanějších způsobů chemické analýzy materiálů. 

3.3. Experimentální výsledky a jejich diskuse 
V rámci prováděných komplexních analýz mazacích olejů bylo u vybraných vzorků 
provedeno ferrografické hodnocení, pro které byl používán ferrograf Reo 1 (ReoTrade 
Ostrava) v sestavě s bichromatickým trinokulárním mikroskopem H 6000 (IntracoMicro 
Tachlovice) a digitální kamerou Micrometrics 318-CU s propojením na PC. Pozorování na 
rastrovacím elektronovém mikroskopu VEGA TS 5130 (TESCAN Brno) v laboratoři 
elektronové mikroskopie DFJP bylo u vybraných vzorků doplněno energiově-disperzní 
analýzou. Ke zpracování obrazu je používán systém LUCIA G v. 4.82 (Laboratory 
Imaging, Praha). 

Na základě výsledků studia částic nalézaných na ferrogramech lze konstatovat, že 
se ve vzorcích analyzovaných olejů poměrně často vyskytuje otěr, jehož výskyt souvisí 
především s únavovým a abrazivním opotřebením; v olejích ze záběhové etapy jsou 
početně zastoupeny částice vznikající řeznými procesy (obr. 4). Nekovové částice mají 
původ zejména v nečistotách z okolního prostředí a v opotřebení těsnicích konstrukčních 
prvků, filtrů apod. 

V převodových olejích byly opakovaně nalézány částice vznikající kombinací 
valivého a kluzného tření (vytvářejí se při odvalování zubů ozubených kol; rýhy na 
povrchu jsou výsledkem působení smykových napětí na konci odvalování. V důsledku 
vysokých kontaktních tlaků na povrchu zubů a velkých kluzných rychlostí dochází 
k mikrosvarům zubů; vytrháváním svařených mikromůstků se pak vytvářejí 
charakteristické částice s hluboce rozbrázděným povrchem [39−41]. 

Dále byly analyzovány částice, zachycené ve filtračních vložkách olejových filtrů 
z mazacího systému různých typů vozidel. Postup separace částic z filtrů je podrobně 
popsán v pracích [42−44]. Jednotlivé částice byly umístěny na grafitovou podložku, před 
umístěním do REM na ně byla nanesena vodivá vrstva zlata. 
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Obr. 4 Typické částice ferrograficky separované z olejů 
a−Únavová částice typického kulovitého tvaru (průměr cca 20 µm) 

b−Laminární částice s patrnými stopami abrazivního opotřebení (délka cca 150 µm) 
c− Členitá částice řezného opotřebení (max. rozměr cca 100 µm) 

Fig. 4 Typical particles separated from the oil by the ferrography method 
a − Typical fatigue spherical particle (diameter approx. 20 µm) 

b − Laminar particle with the groove of abrasive wear (lenght approx. 150 µm) 
c − Rugged cutting wear particle (max. size of approx. 100 µm) 

 
Energiově disperzní mikroanalýza byla realizována na spektrometru Quantax 200 

(Bruker), který je součástí rastrovacího elektronového mikroskopu VEGA TS 5130 SB 
(Tescan) v laboratoři elektronové mikroskopie DFJP Univerzity Pardubice. Separované 
částice byly umístěny na grafitovou podložku a pro zvýšení povrchové vodivosti na ně 
byla v naprašovačce SC7620 (Quorum) nanesena vrstva zlata o tloušťce cca 10 nm. 

Vybrané typické částice izolované z filtračních vložek olejových filtrů z motorů 
různých druhů dopravních prostředků byly analyzovány na REM s energiově-disperzním 
analyzátorem. Zkoumané částice je možné podle chemického složení rozdělit do pěti 
skupin, podrobně popsaných v  pracích [42−44]. 

Typ 1: drobné částice zpravidla zaoblených tvarů, špatně vodivé; nedominantní 
prvky mohou být zbytky aditiv, nečistoty zvenčí apod. − jedná se buď o karbon (porézní 
drobivé útvary), nebo o morfologicky různorodé částice biologického původu, které 
obsahují uhlík a další biogenní prvky (pylová zrna, drobné úlomky rostlin pocházející 
z okolního prostředí, zejména z nasávaného vzduchu). Dominantně zastoupené prvky 
(D): C (55−85 %), O (30−40 %); prvky obsažené v nižších koncentracích (N): Fe (stopy), 
Na, Mg, Al, Si, S, K, Ca 

Typ 2: lesklé částice, často s hlubokými rýhami, s plasticky deformovanými okraji; 
hlavní složkou je cín − částice z ložiskové výstelky. D: Sn (~80 %); N: Pb, Cu, O, P, Fe 
(stopy). 

Typ 3: ploché tenké ostrohranné částice, jejichž hlavní součástí je zinek a hliník; 
slitiny na této bázi se používají pro zvýšení odolnost proti korozi a otěru; částice se 
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uvolňují z povrchových vrstev součástí motoru. D: Zn (30−45 %), O (40−47 %), Al (~15 
%); N: Fe, Si, S, Cl, Ca, Cr. Do této skupiny byly nově přiřazeny částice z hliníkových 
bronzů (D: Cu až 95 %, Al 5 % a více). 

Typ 4: běžně se vyskytující částice tvořené převážně železem, na povrchu je často 
oxidická vrstva (významněji zastoupeny jsou pouze Fe a O, stopově Cr, Mn) − jedná se o 
materiál základního konstrukčního prvku. D: Fe (60−70 %), O (30−40 %); N: stopy Si, Ca, 
Cr, Mn, P 

• typ 4.1: kulovité částice o průměru nejčastěji 10−50 µm; sféroidy jsou výsledkem 
únavových procesů 

• typ 4.2: úzké ploché až jehlicovité částice nebo spirálově stočené, plasticky 
deformované částice řezného opotřebení 

• typ 4.3: velké ploché částice, které mají na povrchu trhliny a pittingové napadení − 
vznikají odlupováním Beilbyho vrstvy 
Typ 5: nevodivé částice oxidu křemičitého nebo křemičitanu apod., které se do 

mazacího systému se mohou dostat zvenčí spolu s nasávaným vzduchem). D: Si 
(20−30 %), O (60−70%), Al (6,46 %); N: Fe, Na, Mg, K, Ca. 

Minoritní prvky (Cl, S, Ca, Na, P aj.) mohou být obsaženy ve zbytcích EP-aditiv, 
ulpělých na částicích.  

Podrobnější analýza studií otěrových částic včetně detailní obrazové dokumentace 
(mikrosnímků částic a rentgenových spekter) byla autorkami publikována např. v pracích 
[42−44]. 

Jako příklad praktického uplatnění částicové analýzy lze uvést rovněž výsledky 
analýzy olejové náplně převodovky H750M. Otěrové částice z hydraulického oleje byly 
separovány dekantací spojenou s opakovaným promýváním technickým benzínem. Byly 
obsaženy v odebraných vzorcích oleje OTHP-3 z náplně hydromechanické převodovky 
H750M (výrobce ČKD), která se používá jako trakční převodovka v motorových vozech 
ČD řady 854 a 850. Základními konstrukčními materiály převodovky jsou hliník (např. 
čerpadlo, turbína), bronz (klece ložisek, stavěč měniče směrů), ocel a litina (ozubená 
soukolí, skříň aj.). Nečistoty v oleji snižují účinnost přenosu výkonu a celkovou životnost 
systému. 

Převažující podíl částic pochází z materiálu turbíny (převažuje hliník) − obr. 5. Jen 
ojediněle byly nalezeny částice, v nichž převažuje Fe (celkové složení odpovídá 
materiálu ozubených soukolí). Otěr může vznikat především přímým kontaktem třecích 
ploch; další příčinou může být intenzivní působení oleje na povrch lopatky při rotaci 
lopatkových kol. Částice, které jsou obsaženy v oleji, mohou atakovat povrch lopatky a 
způsobovat její zvýšené opotřebení. Pokud se tak zhorší původní kvalita povrchu lopatky 
(zvětší se její drsnost), mění se i poměry v proudění náplně; to může vést ke snížení 
účinnosti přenosu výkonu. 
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El AN  Series   unn. C norm. C Atom. C Error 
               [wt.%]  [wt.%]  [at.%]   [%] 
------------------------------------------- 
O  8  K-series   8,83    8,89   15,85   1,5 
Mg 12 K-series   0,75    0,76    0,89   0,1 
Al 13 K-series  69,65   70,11   74,16   3,5 
Si 14 K-series   6,08    6,12    6,22   0,4 
Mn 25 K-series   0,17    0,17    0,09   0,0 
Fe 26 K-series   2,09    2,11    1,08   0,1 
Au 79 L-series  11,77   11,85    1,72   0,3 
------------------------------------------- 
Total:          99,33  100,00   100,00 
 
 
 
 

 
 
Obr. 5 Částice z oleje OTHP-3 z převodovky H750M − REM + EDX (materiál turbínových 

lopatek, převažuje hliník) 
Fig. 5 The particle from oil OTHP-3 sample, what was taken from the gearbox H750 M − 

SEM + EDX (the material of the turbine blades, aluminum is predominated) 
 
Do okruhu byl proto zkušebně zabudován filtr zachytávající otěrové částice; 

systém je pravidelně monitorován. Výsledky odběrů oleje před filtrem a za ním ukázaly 
významné snížení kontaminace olejové náplně otěrem na bázi hliníku. 
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4.  Závěr 
V příspěvku jsou uvedeny příklady aplikace vybraných instrumentálních metod – 

infračervené spektrometrie s Fourierovou transformací s následným chemometrickým 
zpracováním spekter i částicové analýzy, především analytické ferrografie v kombinaci se 
světelnou mikroskopií, rastrovací elektronovou mikroskopií a lokální elektronovou 
mikroanalýzou popř. obrazovou analýzou. Tyto moderní metody umožňují analyzovat 
složení různých druhů provozních hmot, zejména identifikovat a kvantifikovat chemické 
procesy jejich degradace a kontaminace, analyzovat částice v nich obsažené. Z výsledků 
pak lze usuzovat na chemické, fyzikální i mechanické reakce či pochody, které se 
v konkrétních systémech odehrávají. Touto cestou lze získat jak informace o základních 
charakteristikách sledovaných systémů, tak i mnohé další údaje, jejichž získání běžnými 
postupy by bylo velmi pracné či zcela nemožné − a přitom tyto informace mohou přispět 
k zásadnímu rozšíření znalostí o soustavách, z nichž byly odebrány vzorky. 

Cenná je skutečnost, že kromě diagnostických dat tyto metody v řadě případů 
poskytují i informace prognostické, tj. dovolují předvídat havarijní situace a předcházet 
jim. Jejich přínosem je rovněž významné rozšíření možností monitorování jakosti všech 
druhů provozních hmot pro dopravní prostředky 
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Použité zkratky: 

ATR (Attenuated Total Reflectance)  
– zeslabená totální reflektance 

EDX (Energy Dispersive X-ray)  
− energiově-disperzní (analýza, analyzátor) 

FTIR (Fourier Transform Infrared) Spectroscopy 
− infračervená spektrometrie s Fourierovou 
transformací 

LEM − lokální elektronová mikroanalýza 
MEŘO − metylestery mastných kyselin 

řepkového oleje 
MIR – střední infračervená oblast 
OČVM (RON) − oktanové číslo výzkumovou 

metodou (Research Octane Number) 

PCA – analýza hlavních komponent  
PCR – regrese na hlavních 

komponentách 
PLS – regrese metodou částečných 

nejmenších čtverců 
REM (SEM) − rastrovací elektronová 

mikroskopie (Scanning Electron 
Microscopy) 

RMSEC – chyba kalibrace 
RMSEP – chyba predikce 
TBN (Total Base Number) − číslo celkové 

alkality 
TCP − trikresylfosfát  
ZnDDP − dialkylditiofosfát zinku 

 

 

 

Resumé 

APLIKACE INSTRUMENTÁLNÍCH  METOD V ANALÝZE PROVOZNÍCH HMOT PRO DOPRAVNÍ 
PROSTŘEDKY 

Jaroslava MACHALÍKOVÁ, Marie SEJKOROVÁ, Marcela LIVOROVÁ 

V současné době se intenzivně rozvíjejí instrumentální metody, které poskytují řadu 
informací o chemickém složení motorových paliv, maziv, brzdových kapalin, mrazuvzdorných směsí 
i dalších provozních hmot používaných v dopravě. Metoda FTIR spektrometrie umožňuje 
multikomponentní analýzu jejich parametrů − osvědčuje se jako metoda pro rutinní technologickou i 
laboratorní kontrolu, uplatňuje se při monitorování kontaminace provozních kapalin a při sledování 
průběhu degradace mazacích olejů v provozu. Analytická ferrografie s následnou analýzou obrazu 
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v kombinaci s rastrovací elektronovou mikroskopií a EDX-analýzou jsou součástí metod 
bezdemontážní tribotechnické diagnostiky; umožňují na základě analýzy exploatovaného maziva 
posoudit režim opotřebení mechanismu, predikci vzniku havarijního opotřebení, v řadě případů i 
specifikaci původu otěrových částic a určení materiálového složení součásti, ze které otěr vznikl. 

V příspěvku jsou prezentovány příklady praktických aplikací těchto metod, jimiž se zabývají 
pracovníci tribotechnické laboratoře katedry dopravních prostředků a diagnostiky Dopravní fakulty 
Jana Pernera Univerzity Pardubice. 

Summary 

APPLICATION OF INSTRUMENTAL METHODS IN ANALYSIS OF OPERATING SUBSTANCES 
FOR VEHICLES  

Jaroslava MACHALÍKOVÁ, Marie SEJKOROVÁ, Marcela LIVOROVÁ 

Instrumental methods that provide an array of information on the chemical composition of 
engine fuels, lubricants, brake fluids, antifreeze mixtures and other operating substances used in 
transport are currently being intensively developed. The FTIR spectrometry method allows a multi-
component analysis of their parameters; it has proven useful as a method for routine laboratory and 
process inspection, it is applied in monitoring contamination of operating substances and 
monitoring the process of degradation of oil lubricants in operation. Analytical ferrography followed 
by image analysis combined with raster electron microscopy and EDX analysis belong among 
methods of disassembly-free tribotechnical diagnostics; based on analysis of the depleted lubricant, 
they make it possible to assess the mechanism wearing regime, predict emergence of accidental 
wear, and often also specify the origin of abrasion particles and establish the material composition 
of the component from which the abrasion originates. 

The paper presents examples of practical applications of these methods as examined by the 
staff of the Tribotechnical Laboratory of the University of Pardubice Jan Perner Transport Faculty 
Department of Transport Means and Diagnostics. 

 

Zusammenfassung 

ANWENDUNG INSTRUMENTELLER METHODEN FÜR DIE ANALYSE VON 
BETRIEBSSTOFFEN FÜR VERKEHRSMITTEL 

Jaroslava MACHALÍKOVÁ, Marie SEJKOROVÁ, Marcela LIVOROVÁ 

Gegenwärtig werden intensiv instrumentelle Methoden entwickelt, welche Informationen zur 
chemischen Zusammensetzung von Motorkraftstoffen, Schmierstoffen, Bremsflüssigkeiten, 
Frostschutzmittel und weiterer, im Verkehr verwendeter Betriebsstoffe gewähren. Die Methode der 
FTIR-Spektrometrie (Fourier Transformations-Infrarot-Spektroskopie) ermöglicht eine 
Multikomponentenanalyse ihrer Parameter sie bewährt sich als technologische und Labor-
Routinekontrolle, wird beim Monitoring der Kontaminierung von Betriebsflüssigkeiten sowie bei der 
Beobachtung des Degradationsverlaufs von Schmierölen im Betrieb angewendet. Die analytische 
Ferrographie mit anschließender Bildanalyse in Kombination mit der Rasterelektronenmikroskopie 
und der EDX-Analyse sind Bestandteil der demontagefreien tribotechnischen Diagnostik; sie 
ermöglichen auf Grundlage der Analyse des exploitierten Schmierstoffes die Beurteilung des 
Verschleißregimes des Mechanismus, die Prädiktion des Entstehens einer, den Havariezustand 
herbeiführenden Abnutzung, in zahlreichen Fällen auch die Spezifikation des Ursprungs der 
Abriebpartikel sowie die Bestimmung der Materialzusammensetzung der Komponente, von welcher 
der Abrieb stammt. 

Im Beitrag werden Beispiele praktischer Anwendungen dieser Methoden präsentiert, mit 
welchen sich die Mitarbeiter des tribotechnischen Labors des Lehrstuhls für Verkehrsmittel und 
Diagnostik der Verkehrsfakultät der Jan-Perner-Universität Pardubice befassen.  
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1. Úvod 
V rámci řešení programového projektu „TIP“ Ministerstva průmyslu a obchodu ČR 

ev. č. FR-TI2/562 „Výzkum a vývoj modulové čtyřnápravové lokomotivy“ spolupracovala 
Dopravní fakulta Jana Pernera (DFJP) v letech 2010 až 2012 se společností CZ LOKO, 
a.s. na vývoji nové dieselelektrické lokomotivy řady 744.0. Cílem tohoto projektu byla 
výroba normálněrozchodného prototypu lokomotivy, ale také příprava „virtuálního 
prototypu“ lokomotivy určené pro rozchod koleje 1520 mm a splňující standardy GOST. 
Prototyp nové lokomotivy pro rozchod koleje 1435 mm, který nese označení 744.001, byl 
poprvé představen veřejnosti na veletrhu Czech Raildays 2012 v Ostravě a světovou 
premiéru si následně odbyl na veletrhu InnoTrans 2012 v Berlíně. 

Náplň činností, které byly v rámci řešení projektu prováděny na DFJP, spočívala 
v realizaci počítačových simulací jízdy různých modifikací lokomotivy, ověřování reálných 
charakteristik prvků vypružení a vedení dvojkolí na zkušebním stavu DFJP v Pardubicích, 
provádění pevnostních výpočtů vybraných částí lokomotivy (rám podvozku, kostra 
kapoty) metodou konečných prvků, hodnocení hluku vyzařovaného lokomotivou, ale také 
realizace měření prováděných při traťových zkouškách v rámci schvalovacího procesu. 
Tento článek se zabývá první uvedenou aktivitou, tj. simulačními výpočty jízdy lokomotivy 
prováděnými vlastním simulačním nástrojem „SJKV“. Získané výsledky jsou porovnávány 
s výsledky simulačního programu SIMPACK s cílem verifikace výpočtových modelů. 
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2. Lokomotiva řady 744.0 CZ LOKO 
Lokomotiva řady 744.0 CZ LOKO (obr. 1) je modulární čtyřnápravová motorová 

lokomotiva s elektrickým přenosem výkonu, která je určena pro traťovou službu a posun. 
Lokomotiva je vybavena podvozky CZ LOKO nové koncepce (obr. 2), které byly vyvinuty 
v letech 2007 až 2009 v rámci řešení předchozího programového projektu „IMPULS“ 
Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ev. č. FI-IM4/042 „Výzkum a vývoj modulových 
dvounápravových podvozků dieselelektrických lokomotiv“, přičemž se DFJP na tomto 
vývoji rovněž podílela. 

Primární vypružení lokomotivy je tvořeno dvojicí flexi-coil pružin u každé ložiskové 
skříně a ve svislém směru je doplněno hydraulickými tlumiči. Vedení dvojkolí v rámu 
podvozku je jednostranné ojničkové. Sekundární vypružení je provedeno dvěma 
dvojicemi flexi-coil pružin na každém podvozku; sekundární pružiny jsou situovány 
v příčné ose podvozku. Sekundární vypružení je ve svislém a v příčném směru doplněno 
hydraulickými tlumiči. Vzhledem k maximální rychlosti 120 km/h není lokomotiva řady 
744.0 osazena tlumiči vrtivých pohybů podvozků. Přenos podélných sil mezi skříní 
a podvozkem je realizován nízko položeným otočným čepem. Rozvor podvozku je 
2400 mm; vzdálenost otočných čepů činí 9000 mm. Každé dvojkolí je poháněno tlapově 
uloženým asynchronním trakčním motorem o výkonu 360 kW; kola o průměru 1100 mm 
jsou osazena kotoučovou brzdou s brzdovými kotouči v discích kol. Detailní popis nového 
podvozku CZ LOKO je uveden v článku [1]. 

Pohon lokomotivy zajišťuje motorgenerátor, který je tvořen spalovacím motorem 
Caterpillar o výkonu 800 až 1550 kW a trakčním alternátorem Siemens, a čtveřice 
asynchronních trakčních motorů. Modulární koncepce lokomotivy umožňuje stavbu 
různých modifikací pro rozchod 1435 mm nebo 1520 mm s různým výkonem, různou 
celkovou hmotností a s maximální rychlostí do 120 km/h. Lokomotiva je kromě kotoučové 
brzdy vybavena také elektrodynamickou odporovou brzdou; pro čištění jízdní plochy kol 
jsou též v podvozcích dosazeny čistící špalíky. 

Lokomotiva řady 744.0 CZ LOKO může být vybavena systémem automatické 
regulace rychlosti „ARR“ nebo systémem „AVV“ [2] od firmy AŽD Praha pro automatické 
vedení vlaku. 

 
Obr. 1 Lokomotiva 744.001 CZ LOKO 
Fig. 1 Locomotive 744.001 CZ LOKO 

 
Obr. 2 Podvozek lokomotivy řady 744.0 

Fig. 2 Bogie of the locomotive Class 744.0 
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3. Simulační výpočty 
Během vývoje lokomotivy byla provedena celá řada simulačních výpočtů [3, 4, 5]. 

Vstupní data pro tyto výpočty byla postupně upřesňována na základě konzultací 
s konstruktéry lokomotivy a také na základě měření charakteristik reálných prvků 
vypružení [6], provedených v roce 2011 na dynamickém zkušebním stavu v těžkých 
laboratořích DFJP v Pardubicích. Cílem těchto simulačních výpočtů bylo ověření 
dynamických vlastností různých modifikací lokomotivy a příp. optimalizace příslušných 
charakteristik pružicích a tlumicích prvků použitých ve vypružení. 

Pro účely simulačních výpočtů byl primárně používán simulační nástroj „SJKV“ (tj. 
Simulace jízdy kolejového vozidla), který je již od 90. let minulého století vyvíjen na 
Dislokovaném pracovišti DFJP v České Třebové. Programový systém „SJKV“ je vyvíjen 
v programovacím jazyce Pascal vývojového prostředí Borland Delphi a jeho modulární 
architektura, založená na programových jednotkách, které postupně řeší dílčí kroky 
simulačního výpočtu, umožňuje tvorbu různých modifikací systému pro konkrétní 
koncepce a parametry kolejových vozidel. Dnes je programový systém „SJKV“ vybaven 
mimo jiné specializovanými moduly pro automatizované hodnocení výsledků simulačních 
výpočtů, 3D vizualizaci výsledků (obr. 3), vyšetřování změn svislých kolových sil na 
zborcené koleji nebo analýzu stability jízdy vozidla na ideální přímé koleji. Pro potřeby 
simulačních výpočtů dynamických vlastností lokomotivy řady 744.0 CZ LOKO byla 
vytvořena nová verze programu „SJKV-Lok744“. Bližší popis obecných principů, jak 
systém „SJKV“ funguje, je uveden např. v článcích [5, 7]. 

 
Obr. 3 Vizualizace modelu lokomotivy 

v programovém systému „SJKV-Lok744“ 
Fig. 3 Visualization of model of the 

locomotive in “SJKV-Lok744” 

 
Obr. 4 Vizualizace modelu lokomotivy 
v programovém systému SIMPACK 
Fig. 4 Visualization of model of the 

locomotive in SIMPACK 

Ačkoliv jsou dnes simulační výpočty běžnou součástí vývoje kolejových vozidel, 
jednou z nejdůležitějších fází jejich realizace je verifikace používaných výpočtových 
modelů a validace výsledků. Pro tyto účely byl vytvořen obdobný model lokomotivy 744.0 
také v programovém systému SIMPACK 8900 (obr. 4), který je pro analýzu dynamiky 
kolejových vozidel na Dislokovaném pracovišti DFJP taktéž používán, a výsledky získané 
s využitím obou simulačních nástrojů byly vzájemně porovnány. V některých případech 
bylo navíc provedeno též porovnání výsledků simulačních výpočtů s výsledky výpočtů 
analytických. Vstupní data použitá tyto pro porovnávací simulační výpočty (tzn. hmotnosti 
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a momenty setrvačnosti jednotlivých těles dynamického modelu, rozměrové parametry, 
charakteristiky pružných a tlumicích vazeb atd.) charakterizují právě normálněrozchodný 
prototyp nové lokomotivy 744.001 (obr. 1). Jedná se tedy o lokomotivu s celkovou 
hmotností cca 75 t, vybavenou spalovacím motorem CAT 3508C o výkonu 1000 kW. 
Kompletní porovnání výsledků provedených simulačních výpočtů je uvedeno v technické 
zprávě Univerzity Pardubice [8]; v následujících podkapitolách jsou potom uvedeny ty 
nejdůležitější výsledky. 

3.1  Vlastní frekvence kmitání skříně 
Základními dynamickými vlastnostmi výpočtového modelu kolejového vozidla, 

které mohou být relativně snadno ověřeny, jsou vlastní frekvence (a poměrné útlumy) 
základních tvarů kmitání skříně. V rámci této práce byly porovnávány vlastní frekvence 
houpání, kývání a kolébání skříně, získané pomocí simulačních nástrojů „SJKV-Lok744“ 
a SIMPACK; vlastní frekvence houpání a kývání byly též ověřeny analytickým výpočtem 
na zjednodušeném modelu. 

V případě programového systému „SJKV-Lok744“ byly vlastní frekvence kmitání 
skříně a příslušné poměrné útlumy počítány na základě časových průběhů výchylek 
skříně (obr. 5) při simulaci jízdy lokomotivy na ideální přímé koleji, přičemž skříň vozidla 
byla na počátku simulace vybuzena. V případě programového systému SIMPACK byly 
vlastní frekvence kmitání skříně a poměrné útlumy získány s využitím speciálního řešiče 
pro analýzu vlastních čísel linearizovaného modelu. Výstup ze SIMPACKu pro tento 
případ je uveden na obr. 6. Výsledky obou simulačních nástrojů jsou porovnány v tab. 1. 

Jak je z porovnání zřejmé, poskytují oba výpočtové modely obdobné výsledky. Pro 
doplnění byly tyto výpočty ověřeny ještě pomocí analytického výpočtu vlastních frekvencí 
houpání a kývání skříně. Tento výpočet byl proveden s využitím zjednodušeného modelu 
(obr. 7), u kterého byla zanedbána hmotnost podvozků a také byl model uvažován jako 
netlumený. Výsledky zjednodušeného analytického výpočtu jsou také uvedeny v tab. 1 
a je zřejmé, že jsou hodnotám získaným pomocí obou simulačních nástrojů velmi blízké. 

 
Obr. 5 Průběhy výchylek skříně lokomotivy (vlevo: houpání, uprostřed: kolébání, vpravo: 

kolébání) při určování vlastních frekvencí kmitání skříně v systému „SJKV-Lok744“ 
Fig. 5 Deflection of the vehicle body (left: jumping, middle: pitching, right: rolling) at the 

estimation of eigenfrequencies and natural damping coefficients  by “SJKV-Lok744” 
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Tab. 1 Vlastní frekvence a poměrné útlumy vlastních kmitů skříně lokomotivy 744.001 
Tab. 1 Eigenfrequencies and natural damping coefficients of the locomotive 744.001 
Vlastní tvar 

kmitání 
skříně 

„SJKV-Lok744“ SIMPACK Analytický výpočet 
Vlastní 

frekvence 
Poměrný 

útlum 
Vlastní 

frekvence 
Poměrný 

útlum Vlastní frekvence 

Houpání (z) 1,32 Hz 0,31 1,31 Hz 0,30 1,34 Hz 
Kývání (φ) 1,39 Hz 0,32 1,40 Hz 0,32 1,45 Hz 

Kolébání (ξ) 0,78 Hz 0,27 0,70 Hz 0,29 - 
 

 
Obr. 6 Analýza vlastních čísel 

v systému SIMPACK 
Fig. 6 Eigenvalue analysis 

performed in SIMPACK 

 
Obr. 7 Zjednodušený dynamický model pro 

analytický výpočet vlastních frekvencí 
Fig. 7 Simplified dynamic model for analytical 

calculation of eigenfrequencies 

3.2  Vodicí vlastnosti v oblouku malého poloměru 
Další oblast dynamických vlastností vyšetřované lokomotivy, která byla pomocí 

simulačních výpočtů provedených programovými systémy „SJKV-Lok744“ a SIMPACK 
sledována, byly vodicí vlastnosti v oblouku o velmi malém poloměru. Pozornost přitom 
byla věnována zejména kvazistatickým vodicím a svislým kolovým silám, dále silám 
působícím v prvcích vypružení a vedení dvojkolí a také součiniteli náklonu. V obou 
případech byl simulován průjezd lokomotivy obloukem koleje o poloměru 250 m 
s převýšením vnějšího kolejnicového pásu 150 mm rychlostí 82 km/h, která přibližně 
odpovídá maximálnímu zkušebnímu nedostatku převýšení 165 mm. Při porovnávacích 
simulačních výpočtech byl uvažován kontakt kolo–kolejnice odpovídající teoretickému 
jízdnímu obrysu S1002 a kolejnicím 60E1 s úklonem 1:20 při jmenovitých hodnotách 
rozkolí a rozchodu koleje, který se vyznačuje velmi nízkou hodnotou ekvivalentní konicity 
a z hlediska dosahovaných hodnot kvazistatických vodicích sil se jeví jako nepříznivý. 
Hodnota součinitele tření mezi kolem a kolejnicí byla zvolena 0,40. V obou případech 
byla simulována jízda po ideálně trasované koleji bez nerovností. 
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Obr. 8 Vodicí síly na jednotlivých kolech předního (nahoře) a zadního (dole) podvozku při 

průjezdu obloukem o poloměru 250 m (vlevo: „SJKV-Lok744“, vpravo: SIMPACK) 
Fig. 8 Guiding forces on each wheel of the front (up) and the rear (down) bogie during the 

run through 250 m curve (left: “SJKV” results, right: SIMPACK results) 

 
Obr. 9 Kolové síly na jednotlivých kolech předního (nahoře) a zadního (dole) podvozku 
při průjezdu obloukem o poloměru 250 m (vlevo: „SJKV-Lok744“, vpravo: SIMPACK) 

Fig. 9 Wheel forces on each wheel of the front (up) and the rear (down) bogie during the 
run through 250 m curve (left: “SJKV” results, right: SIMPACK results) 
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V grafech na obr. 8 a 9 jsou prezentovány výsledky simulačních výpočtů průjezdu 
lokomotivy uvažovaným obloukem, a to ve formě průběhů vodicích a svislých kolových 
sil. Z hlediska dosahovaných kvazistatických hodnot těchto sil poskytují oba simulační 
nástroje obdobné výsledky. Např. v případě nabíhajícího kola 1. dvojkolí (kolo 12) je 
odchylka výsledků menší než 2,5 % v případě kvazistatické vodicí síly, resp. menší než 
1 % v případě kvazistatické kolové síly. Obdobným způsobem je možné hodnotit např. 
i síly působící ve vypružení a ve vedení dvojkolí. 

Na základě hodnocení příčného zrychlení na skříni vozidla při jízdě obloukem, 
resp. úhlu naklonění skříně při postavení vozidla na převýšení koleje byly vypočteny 
hodnoty součinitele náklonu skříně 0,17 v případě výsledků systému „SJKV-Lok744“ 
a 0,16 v případě výsledků systému SIMPACK. I v případě hodnocení této veličiny je tak 
shoda výsledků dobrá. 

3.3  Změna svislých kolových sil na zborcené koleji 
Další veličinou, která byla pomocí simulačních výpočtů sledována, byla změna 

svislé kolové síly při postavení vozidla na zborcení koleje. Stanovení této veličiny je 
součástí vyšetřování tzv. kvazistatické bezpečnosti proti vykolejení a způsob jejího určení 
je definován v normě EN 14363 [9]. Pro potřeby vyšetřování změn kolových sil na 
zborcené koleji byl systém „SJKV“ doplněn o speciální modul, který umožňuje simulovat 
zkušební zkrucování vozidla v souladu s metodou č. 3 dle normy [9]. Protože programový 
systém SIMPACK není takovým modulem vybaven, byly výsledky získané systémem 
„SJKV-Lok744“ (zkrucovací diagramy na obr. 10) v této fázi porovnány pouze s výsledky 
analytického vypočtu, který byl proveden s využitím zjednodušeného modelu, uvažujícího 
pouze svislé tuhosti prvního a druhého stupně vypružení. Odvození příslušných vztahů 
pro zjednodušený analytický výpočet odlehčení kola na zborcené koleji je uvedeno např. 
v literatuře [10]. Výsledky získané simulačním výpočtem a analytickým výpočtem jsou 
uvedeny v tab. 2. I vzhledem ke skutečnosti, že multi-body modely jsou založeny na 
předpokladu dokonale tuhých těles, vykazují obě použité metody výpočtu odlehčení kola 
prakticky stejné výsledky. 

 
Obr. 10 Zkrucovací diagramy – výsledky simulačního výpočtu v systému „SJKV-Lok744“ 
Fig. 10 Twisting diagrams – results of simulation performed by means of “SJKV-Lok744” 
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Tab. 2 Změny svislých kolových sil (odlehčení kola) při postavení vozidla na zborcené 
koleji (výsledky „SJKV“ vs. výsledky analytického výpočtu) 

Tab. 2 Wheel load changes on twisted track (“SJKV” results vs. analytical calculation) 
Změna svislé kolové síly „SJKV-Lok744“ Analytický výpočet 

ΔQt (celková) 23,9 kN 24,0 kN 
ΔQt

* (na bázi otočných čepů)   8,6 kN   8,8 kN 
ΔQt

+ (na bázi rozvoru podvozku) 15,3 kN 15,2 kN 
ΔQt

 / Q0 (celková, poměrná) 0,26 0,26 

3.4  Stabilita jízdy vozidla v přímé koleji 
Posledním jevem, který byl pomocí simulačních výpočtů prováděných systémy 

„SJKV-Lok744“ a SIMPACK zkoumán, byla stabilita jízdy lokomotivy v přímé koleji. 
Analýza stability byla v tomto případě provedena pouze s využitím zjednodušených 
metod využívajících simulační výpočty jízdy vozidla po ideální přímé koleji. V případě 
systému „SJKV-Lok744“ byl proveden simulační výpočet s rovnoměrně klesající rychlostí 
jízdy, kdy je lokomotiva na počátku simulace vybuzena ve vysoké rychlosti osamělou 
příčnou nerovností koleje a dále se pohybuje po ideální koleji, přičemž je sledována 
amplituda příčných kmitů jednotlivých dvojkolí v závislosti na rychlosti jízdy. Rychlost, při 
níž kmitání ustane, je pak označena jako kritická rychlost vozidla. V případě systému 
SIMPACK byla provedena celá sada simulačních výpočtů při konstantní rychlosti jízdy, 
kdy je po vybuzení vozidla osamělou příčnou nerovností sledována ustálená amplituda 
příčného kmitání dvojkolí. Jako kritická rychlost je v tomto případě označena nejvyšší 
rychlost, při níž se kmitání dvojkolí ještě neudrží. Více informací ohledně analýzy stability 
je možné najít např. v článku prof. Polácha [11]. 

V obou případech zde byl při simulačních výpočtech provedených v rámci analýzy 
stability uvažován kontakt kolo–kolejnice odpovídající teoretickému jízdnímu obrysu 
S1002 a kolejnicím 60E1 s úklonem 1:40 při jmenovitých hodnotách rozkolí a rozchodu 
koleje (obr. 12 a 13); součinitel tření mezi kolem a kolejnicí byl zvolen 0,40. Výsledky 
provedených výpočtů jsou uvedeny ve formě bifurkačních diagramů v grafu na obr. 11. 

 
Obr. 11 Bifurkační diagramy pro 1. dvojkolí lokomotivy – výsledky analýzy stability 

Fig. 11 Bifurcation diagrams for the 1st wheelset – results of stability analysis 
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V tomto případě vykazují výsledky získané jednotlivými simulačními nástroji určité 
rozdíly. Pokud bychom za kritickou rychlost vozidla považovali rychlost, při níž nedochází 
k žádným příčným kmitům dvojkolí, je kritická rychlost získaná simulačními výpočty 
v SIMPACKu vyšší než kritická rychlost získaná analýzou stability v systému „SJKV-
Lok744“ (172 km/h vs. 124 km/h). Pokud však za nestabilní pohyb vozidla považujeme až 
případ, kdy jednotlivá dvojkolí vykonávají příčné kmity s amplitudou větší než cca 3 až 
4 mm, je kritická rychlost získaná SIMPACKem nižší než kritická rychlost určená 
analýzou stability v programovém systému „SJKV-Lok744“ (180 km/h vs. 196 km/h). 
Příčinou uvedených rozdílů může být jednak rozdílná metoda použitá pro vyšetřování 
stability jízdy lokomotivy, ale také rozdílný způsob zpracování charakteristik kontaktní 
geometrie dvojkolí–kolej v jednotlivých softwarech (obr. 12 a 13) nebo různé algoritmy 
použité pro řešení tečných sil v kontaktu kolo–kolejnice (metoda prof. Polácha v případě 
„SJKV“ vs. FASTSIM v případě SIMPACKu). Každopádně leží v daném případě zjištěné 
hodnoty kritické rychlosti v oblasti nad maximální rychlostí vyšetřované lokomotivy. 

 
Obr. 12 Charakteristiky kontaktní 

geometrie („SJKV“) 
Fig. 12 Characteristics of wheel/rail 

contact geometry (“SJKV”) 

 
Obr. 13 Charakteristiky kontaktní geometrie 

(SIMPACK) 
Fig. 13 Characteristics of wheel/rail contact 

geometry (SIMPACK) 

4. Závěr 
Cílem tohoto příspěvku je ověření (verifikace) simulačních výpočtů dynamických 

vlastností lokomotivy 744.001 CZ LOKO provedených programovým systémem „SJKV-
Lok744“. To je zde provedeno porovnáním výsledků programového systému „SJKV“ 
s výsledky simulačních výpočtů provedených s využitím obdobného výpočtového modelu 
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komerčním simulačním nástrojem SIMPACK a případně též porovnáním s výsledky 
analytických výpočtů. Samotné porovnání výsledků získaných jednotlivými výpočtovými 
modely je provedeno v kap. 3; porovnávány zde jsou vlastní frekvence a poměrné útlumy 
některých základních tvarů kmitání skříně lokomotivy, vodicí vlastnosti lokomotivy při 
průjezdu obloukem velmi malého poloměru, změny kolové síly při postavení lokomotivy 
na mezním zborcení koleje a výsledky analýzy stability jízdy vozidla v přímé koleji. 

Ukazuje se, že oba simulační nástroje poskytují ve většině případů obdobné 
výsledky, a tak je možné předpokládat, že podobné dynamické vlastnosti bude vykazovat 
i reálná lokomotiva. I přes dobrou shodu výsledků je však nutné poznamenat, že se stále 
jedná pouze o výsledky simulačních výpočtů a jejich případná validace (ve smyslu 
prokázání vypovídací schopnosti simulačních výpočtů) je možná pouze na základě jejich 
porovnání s výsledky měření na reálném vozidle. Právě validace výsledků simulačních 
výpočtů, založená na jejich porovnání s výsledky měření (statických zkoušek na 
zkušebních stavech a jízdních zkoušek na trati) realizovaných v rámci schvalovacího 
procesu prototypu lokomotivy, ale také bližší objasnění těch jevů, kdy se výsledky 
jednotlivých simulačních nástrojů rozcházejí, bude další fází této práce. 

 
Poznámka 1: Tento příspěvek vznikl v rámci řešení projektů FR-TI2/562 „Výzkum 

a vývoj modulové čtyřnápravové lokomotivy“ Ministerstva průmyslu a obchodu ČR 
a TE01020038 „Centrum kompetence drážních vozidel“ Technologické agentury ČR. 

Poznámka 2: Tento článek je upravenou verzí příspěvku [12], prezentovaného na 
mezinárodní konferenci Bogie ´13 v Budapešti. 

 
Předloženo: 16. 9. 2013 
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Resumé 

SIMULAČNÍ VÝPOČTY DYNAMICKÝCH VLASTNOSTÍ LOKOMOTIVY 744.001 CZ LOKO 

Tomáš MICHÁLEK, Jaromír ZELENKA 

Tento příspěvek se zabývá problematikou verifikace výsledků simulačních výpočtů v oblasti 
dynamiky kolejových vozidel. Výsledky simulačních výpočtů dynamických vlastností prototypu 
lokomotivy 744.001 CZ LOKO provedené simulačním nástrojem „SJKV-Lok744“ jsou porovnávány 
s výsledky simulačních výsledků získaných s využitím komerčního simulačního nástroje SIMPACK. 

Poznámka: Článek je upravenou verzí příspěvku Michálek, T., Zelenka, J.: Simulations of 
dynamic behaviour of locomotive 744.001 CZ LOKO, prezentovaného na mezinárodní konferenci 
Bogie ‘13 v Budapešti. 

 

Summary 

SIMULATIONS OF DYNAMIC BEHAVIOUR OF LOCOMOTIVE 744.001 CZ LOKO 

Tomáš MICHÁLEK, Jaromír ZELENKA 

Nowadays, computer simulations of vehicle run are often used and practically the only 
possible way how to verify and optimize the dynamic behaviour of a rail vehicle in its design stage. 
Various simulation tools based on the principle of multi-body simulations can be used for these 
purposes. However, one of the most significant problems is a credibility of obtained simulation 
results, i.e. a verification of the used computational models and their validation. This paper deals 
with verification simulations of dynamic properties of a new diesel-electric locomotive Class 744.0 
which was being developed in a cooperation of the locomotive manufacturer CZ LOKO and the Jan 
Perner Transport Faculty of the University of Pardubice in years 2010 to 2012. In this case, relevant 
simulations were performed by means of the original software “SJKV” intended for simulations of 
vehicle run. For purposes of the verification of computational model, results of the simulations of 
dynamic behaviour of the locomotive prototype performed by means of the original simulation tool 
“SJKV” were compared with results obtained by means of an analogous model created in the 
commercial simulation tool SIMPACK. At this comparison, eigenfrequencies vehicle body, guiding 
behaviour of the locomotive, wheel load changes on twisted track and critical speed of the vehicle 
were observed. Some results were also compared with results of analytical calculations. 

Note: This paper is a modified version of the contribution Michálek, T., Zelenka, J.: 
Simulations of dynamic behaviour of locomotive 744.001 CZ LOKO which was presented on the 
conference Bogie ´13 in Budapest. 
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Zusammenfassung 

SIMULATIONSRECHNUNGEN DER DYNAMISCHEN EIGENSCHAFTEN DER LOKOMOTIVE 
744.001 CZ LOKO 

Tomáš MICHÁLEK, Jaromír ZELENKA 

Die lauftechnische Simulationsrechnungen sind heute während der Entwicklung von 
Schienenfahrzeuge often benutzt. Die Problematik der Glaubwürdigkeit ist jedoch eine der 
wichtigsten Fragen im Prozess der Ergebnisbewertung. Dieser Artikel beschäftigt sich mit der 
Verifikation von Ergebnisse der Simulationsrechnungen der neuen diesel-elektrischen Lokomotive  
BR 744.0 CZ LOKO, die in der Zusammenarbeit vom tschechischen Lokomotivhersteller CZ LOKO 
und Fakultät für Verkehrswesen Jan Perner der Universität in Pardubice entwickelt war. Die 
Ergebnisse der Simulationsrechnungen des Lokomotivsprototyps 744.001, die durch eigenes Multi-
Körpersimulationssoftware „SJKV“ durchgeführt waren, sind hier mit Ergebnisse von einem 
analogischen Modell, das im MKS software SIMPACK geschaffen war, abgleichen. Validation von 
der MKS-Simulationsergebnisse, die durch Komparation mit Ergebnisse von Zulassungsprüfungen 
des Prototyps realisiert wird, wird im nächsten Schritt dieser Arbeit ausgeführt. 

Anmerkung: Dieser Artikel ist eine modifizierte Version des Beitrags Michálek, T., Zelenka, 
J.: Simulations of dynamic behaviour of locomotive 744.001 CZ LOKO, der an der Konferenz Bogie 
´13 in Budapest presentiert war. 

 Tomáš Michálek, Jaromír Zelenka: 
- 66 - Simulační výpočty dynamických vlastností lokomotivy 744.001 CZ LOKO 



SCIENTIFIC PAPERS 
OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE 

Series B 
The Jan Perner Transport Faculty 

18 (2012) 
 
 
 
 

PŘECHODOVÉ DĚJE VE VALIVÉM KONTAKTU KOLA A KOLEJNICE 
 
 
 
 

Petr VOLTR, Michael LATA 
 
 

Katedra dopravních prostředků a diagnostiky, Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice 
 
 

1. Úvod 
Zabýváme-li se chováním dynamických soustav (mezi něž kolejová vozidla 

samozřejmě patří), pozorujeme ustálené stavy a přechodové děje. Při přechodovém ději 
se soustava nachází v nestabilním stavu – v průběhu změny vyvozené nějakou vnější 
změnou – a blíží se nové rovnováze. Objevuje se kmitání, jež může mít (např. ve spojení 
s rezonancí) nepříznivé důsledky. Cílem sledování přechodových dějů je poznání 
kinematického chování soustavy, poznání silových a momentových účinků a citlivosti 
soustavy na změnu vnějších parametrů. 

Tento článek je zaměřen na mechanické přechodové děje v pohonech kolejových 
vozidel [1]. Tyto systémy zahrnují trakční motory, dvojkolí a všechny mechanické 
součásti, které je spojují (hřídele, spojky, převody atd.), jakož i systém regulace motorů 
a adhezní vazbu kol a kolejnic. Zvláštní pozornost zde bude věnována přechodovým 
dějům přímo v kontaktu kola a kolejnice, kde klíčovým pojmem je přechodové valení. 

2. Přechodové děje v pohonu kolejových vozidel 
Na hnacím kolejovém vozidle dochází často ke vzniku přechodových dějů 

v soustavě pohonu vlivem změny vnějších parametrů. Dochází ke krátkodobému 
rozkmitání torzní soustavy. Protože soustava pohonu není soustavou izolovanou, nýbrž 
je vázána na další části vozidla, kmitání se přenáší prostřednictvím vazeb do ostatních 
částí vozidla (může být například vnímáno strojvedoucím na stanovišti). 
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Tyto jevy lze studovat a hodnotit experimentálně – na skutečných vozidlech či na 
zkušebních stavech v laboratorních podmínkách. Alternativou jsou simulační výpočty, 
obvykle s vícehmotovým modelem (MBS, multi-body system) v časové oblasti. Příklad 
výstupu takové simulace je na obr. 1. Navozováním přechodového děje pomocí změny 
vnějších parametrů dosáhneme u soustavy časové změny souřadnic, jejich časových 
derivací a časové změny sil a momentů ve vazbách, ať už uvnitř soustavy pohonu, nebo 
ve vazbách na celé vozidlo. Z praktického hlediska by výchylky a síly neměly překročit 
přípustné hodnoty a přechodový děj by měl být v krátkém čase utlumen. 

 
Obr. 1 Ukázka dynamického chování pohonného systému v proměnných adhezních 

podmínkách – výstup ze simulace. Nahoře adhezní a hnací moment, dole úhlové 
zrychlení dvojkolí a rotoru. 

V případě pohonu dvojkolí považujeme za významný přechodový děj změnu 
skluzových poměrů, která následně způsobí rozkmitání či naopak utlumení kmitavých 
pohybů. V krajním případě vede k překročení meze adheze. Patří sem i tzv. zpětný děj, 
kdy se soustava navrací k původním podmínkám, čili do původního rovnovážného stavu. 
Hlavní případy vzniku přechodového děje je možné rozdělit podle příčin, jež je způsobují: 

• Silové/momentové účinky, tj. změny hnacího momentu vyvozené zásahem 
strojvedoucího nebo automatického regulačního systému. 

• Kinematické účinky, zejména buzení nerovnostmi koleje – významné u pohonů 
se silnou vazbou rotačních a svislých pohybů (svislá závěska nápravové 
převodovky). Vliv je ještě silnější, nachází-li se systém poblíž meze adheze. 

• Tribologické účinky – změny součinitele adheze/tření, typickým případem je 
průjezd úsekem tratě s odlišnými adhezními podmínkami. 
K torznímu kmitání pohonu dvojkolí dochází často v těchto základních případech 

(viz obr. 2): 
• Vliv reálných vertikálních nerovností trati, působících jako kinematické buzení.  
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• Spolupráce charakteristiky hnacího motoru s adhezní charakteristikou. Impulzem 
k vybuzení soustavy do přechodového (krátkodobě nestabilního) stavu je změna 
adhezních podmínek (například listí, námraza, mastnota na kolejnicích). 

• Zvláštním případem je spolupráce charakteristiky motoru a adhezní charakteristiky 
při přechodu do motorového brzdění a zpět, čili změně znaménka hnacího 
momentu. Do této skupiny můžeme zařadit též vliv kolísání hnacího momentu při 
řazení jízdních stupňů. 
Abychom byli schopni simulovat tyto jevy, je zapotřebí rozumět všem jejich 

mechanismům. Jedním z nich je kontakt kola a kolejnice se skluzy a skluzovými silami, 
jež jsou plošným integrálem tečného napětí, které se v čase mění. 

 
Obr. 2 Ilustrace k základním příčinám vzniku přechodových dějů v dynamice pohonu 

dvojkolí 

3. Přechodové děje v kontaktu kola a kolejnice 
Při valení se skluzem je v kontaktní ploše kola a kolejnice rozděleno normálové 

a tečné napětí, jehož výslednicemi jsou normálové a tečné síly. Napětí v každém bodě 
plochy závisí nejen na okamžitých skluzových podmínkách, ale na jejich kumulativním 
účinku v průběhu doby, kdy se bod nacházel uvnitř oblasti dotyku. Z toho plyne, že valení 
má rovnež své přechodové děje. 

Ustálené valení je kinematicky definováno jako valení s nulovou časovou derivací 
rozdílu výchylek částic v kontaktu [2]. Současně však musí být neměnné další podmínky, 
např. kontaktní geometrie, normálová síla a součinitel tření. V takovém případě potom lze 
rozložení tečného napětí počítat pro ustálené valení a za jistých zjednodušujících 
předpokladů jej lze i analyticky integrovat [3, 4]. Adhezní charakteristiky jsou rovněž 
definovány pouze pro ustálené valení. 

Ve výpočtech se obvykle předpokládá ustálené valení, a to i při vyšetřování 
dynamických přechodových jevů v pojezdu. Tento předpoklad lze přijmout díky tomu, že 
přechodový děj valení trvá obyčejně velmi krátkou dobu – srovnatelnou s dobou, během 
níž kolo postoupí o délku kontaktní oblasti. Např. pro rychlost jízdy 50 km/h je tento čas 
v řádu 1 ms, což je podstatně méně než trvání vyšetřovaných (mechanických, 
elektrických) přechodových dějů v soustavě vozidla. Pro vyšetřování jízdních vlastností 
vozidel je přechodové valení prakticky bez významu. V dynamice pohonných soustav 
však může být zapotřebí simulovat jízdu vozidla velmi nízkou rychlostí. V takovém 
případě roste význam přechodového valení, předpoklad ustáleného stavu není vhodný 
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a může dokoncé vést ke zjevným chybám (zejména v okamžiku prvního pohybu vozidla 
z klidu). 

Přechodové valení lze řešit Kalkerovým přesným algoritmem CONTACT, který 
však není příliš vhodný pro přímé užití v simulačních výpočtech, neboť je časově 
náročný. Zjednodušený a rychlý FASTSIM předpokládá ustálené valení. Proto byl vyvinut 
zjednodušený model přechodového valení (STR, angl. Simplified model of Transient 
Rolling). Využívá Hertzovu teorii a výstupkový model povrchových vrstev těles (jak to činí 
i jiné zjednodušené modely), avšak nepřijímá předpoklad ustáleného valení. Princip 
modelu, jeho využití v simulaci a srovnání s experimenty je popsáno v [5]. Ukázalo se, že 
model umožňuje reprodukovat podstatné jevy pozorované v situacích výrazně odlišných 
od ustáleného valení. Ve své aktuální implementaci ve výpočetním softwaru se STR 
omezuje na podélný skluz bez skluzu příčného a spinového, což je nicméně pro potřeby 
dynamiky pohonů dostačující. 

U přechodového valení je důležitým pojmem vývoj rozložení tečného napětí. 
Příklady takového vývoje jsou uvedeny v [2, 6, 7] – to jsou však jen výsledky kinematicky 
zadaných problémů. V následujícím oddílu je popsáno několik případů přechodového 
valení zaznamenaných v dynamické simulaci jízdy vozidla. 

4. Přechodové valení v simulačním výpočtu 

Jednoduchý model o dvou stupních volnosti 
Přechodové valení je nejvýraznější v okamžiku rozjezdu z nulové rychlosti. Předně 

budiž tento jev ukázán na jednoduchém rovinném modelu o dvou stupních volnosti, 
reprezentujícím část vozidla (dvojkolí nesoucí jednu hmotu). Hnací moment je předepsán 
lineární rampou, jež během 0,5 s dosáhne z nuly zadané konečné hodnoty, jež je dále 
udržována beze změny. Kontaktní geometrie a svislé zatížení odpovídá běžné 
lokomotivě, tečná síla se počítá pomocí STR. K výpočtu je využit vlastní software 
naprogramovaný v prostředí Delphi. 

Vývoj napětí v kontaktu připomíná scénář „Od Cattanea k Carterovi“ [6, 7]: 
zpočátku tečné napětí narůstá rovnoměrně prakticky v celé oblasti dotyku a postupuje 
vzad velmi pomalu. Jak výsledná síla narůstá, vozidlo zrychluje a původní rozložení 
napětí se odsouvá z kontaktu; od náběžné hrany se utváří nové rozložení, jež po ustálení 
hnacího momentu brzy konverguje k ustálenému stavu. 

Vývoj rozložení je patrný z obr. 3, zahrnujícího výsledky STR i CONTACTu. Je 
třeba poznamenat, že se nejedná o porovnání dvou nezávislých řešení – ve výpočtu 
přesným algoritmem [7] byly využity výstupy ze zjednodušené simulace, stejně jako 
např. SIMPACK může využít CONTACT ve fázi postprocesingu [8]. Jednou sloužila jako 
vstup tečná síla, podruhé průběh skluzu. Skutečnost, že rozdíl mezi výsledky obou těchto 
výpočtů (v nákrese plnou a čárkovanou čarou) je malý, lze brát jako potvrzení 
použitelnosti zjednodušeného modelu. Jak je patrné z obrázku, zásadní rozdíl mezi 
zjednodušenou a přesnou teorií je přítomen, ale celkový charakter děje se neliší. 
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CONTACT 

 
Obr. 3 Rozložení tečného napětí (v podélném řezu) při rozjezdu z nulové rychlosti – 

výsledky simulace s nejjednodušším vozidlovým modelem 

Model celé lokomotivy 
Dále byly provedeny výpočty s kompletním modelem lokomotivy. Model je tvořen 

rovinnou soustavou tuhých těles propojenou s modelem elektrického trakčního obvodu 
pro výpočet momentu motorů. Pro výpočet byl využit stejný software jako u předchozího 
příkladu. Tečné síly mezi koly a kolejnicemi byly opět řešeny pomocí STR. 

V tomto případě se lokomotiva rozjíždí z klidu s vozy o celkové hmotnosti 1200 t. 
Statický součinitel tření je f0 = 0,2, teoretická tuhost výstupkového modelu je násobena 
redukčním součinitelem kred = 0,5. Protiskluzová ochrana a pneumatické vyrovnávače 
nápravového zatížení jsou vyřazeny z provozu. 

První přechodový děj je pozorován, když je vozidlo uvedeno do pohybu. Moment 
motoru nenarůstá skokem, nýbrž postupně, vzhledem k indukčnostem v obvodu. Moment 
přenášený na dvojkolí nadto zahrnuje periodickou složku danou torzními kmity hnacího 
hřídele. Tím je ovlivněn i průběh skluzu. Vývoj rozložení tečného napětí (obr. 4) je 
podobný jako v předchozím případě (obr. 3), ale napětí narůstá od náběžné hrany ve 
vlnách. Toto zvlnění je jasně patrné, použije-li se v STR algoritmus s pohyblivou sítí; 
diskretizace s pevnou sítí má tendenci vlny vyhlazovat, ale rozdíl ve výsledné síle je 
zanedbatelný. 

Stojí za povšimnutí, jak se tento přechodový děj jeví v adhezní charakteristice 
(obr. 5). Pracovní bod postupuje k ustálené adhezní charakteristice z oblasti velmi 
nízkého součinitele adheze při vysokém skluzu. Tento průběh se může zdát jako 
porušení zavedených adhezních teorií a vyvolávat otázky, jak může být síla tak malá, ač 
skluz je tak velký, že to musí znamenat plný prokluz. Ve skutečnosti však ke klouzání 
téměř nedochází. Adheze ještě není vyčerpána, tečná síla a deformace teprve narůstá 
z počáteční nulové hodnoty. Zde je třeba zcela opustit představu ustáleného valení. 

t = 0.0 s 0.1 s 0.2 s 0.3 s 0.4 s 0.5 s

t = 0.0 s 0.1 s 0.2 s 0.3 s 0.4 s 0.5 s

τ  

x  
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Obr. 4 Vývoj rozložení tečného napětí při rozjezdu z nulové rychlosti – simulace 

s modelem celé lokomotivy 

 
Obr. 5 Závislost součinitele adheze na skluzu při rozjezdu před dosažením plného 

prokluzu – záznam ze simulace; pro srovnání je vyznačena i ustálená adhezní 
charakteristika 

Každá změna jízdního stupně vyvolá odchýlení od ustálené adhezní 
charakteristiky. Pracovní bod se potom ve smyčkách vrací k ustálenému stavu. Regulace 
této lokomotivy je stupňovitá, pomocí předřadných odporníků; u pohonu s plynulou 
regulací by byly výchylky z ustáleného stavu podstatně menší. Vlak postupně zrychluje, 
avšak strojvedoucí řadí tak rychle, že na čtvrtém stupni je dosažena mez adheze. 

Chování pohonné soustavy na mezi adheze záleží na adhezních podmínkách a na 
parametrech mechanického systému (např. torzní tuhost a tlumení hnacího hřídele). Za 
podmínek daných v této simulaci je v počáteční fázi zaznamenán přerušovaný prokluz, 
při němž se v kontaktu uplatňuje tzv. stick-slip efekt, vyskytuje se samobuzené kmitání. 
Rozložení tečného napětí je patrné z obr. 6. V přerušovaném prokluzu se periodicky 
opakují tyto fáze: 

• prokluz s nízkou skluzovou rychlostí (první nákres na obr. 6); 
• urychlování rotace kola, plný prokluz s vysokou skluzovou rychlostí, pokles 

součinitele tření (druhý nákres); 
• zpomalování rotace, plný prokluz s nízkou rychlostí (třetí nákres); 
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• fáze lpění s poklesem a následným nárůstem tečného napětí. 
Zaznamenaná závislost součinitele adheze na skluzu je vykreslena na obr. 7. 

Pracovní bod se po většinu doby nachází na sestupné větvi. Ve fázích lpění (jež jsou 
poměrně krátké) jsou zaznamenány výrazné smyčky kolem vzestupné větve. Z tohoto 
grafu, stejně jako z vývoje tečného napětí, je zřejmé, že simulovaná situace se 
ustálenému valení příliš nepodobá. 

Je-li umožněno pokračování prokluzu, fáze lpění vymizí a nastoupí nepřerušované 
klouzání. Skluzová rychlost narůstá a stále osciluje, avšak znovu nulové hodnoty 
nedosáhne, dokud se podmínky nezmění nebo se neučiní opatření pro ukončení 
prokluzu. 

 
Obr. 6 Vývoj rozložení tečného napětí při přerušovaném prokluzu; čerchovanou čarou je 

vyznačena mez tečného napětí 

 
Obr. 7 Závislost součinitele adheze na skluzu v režimu přerušovaného prokluzu – 

záznam ze simulace 

5. Závěr 
V dynamické soustavě kolejového vozidla se vyskytují všemožné přechodové děje. 

První část tohoto článku se obecněji věnuje přechodovým dějům v dynamice pohonných 
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soustav; dále je text zaměřen na přechodové děje přímo v kontaktu kola a kolejnice. Tyto 
děje mohou být v mnoha úlohách dynamiky vozidel krátké a nedůležité, přesto však jsou 
hodny pozornosti: modelování přechodového valení, třebas zjednodušené a omezené na 
podélný skluz, umožnilo autorům simulovat jízdu vozidla libovolně proměnnou rychlostí – 
včetně velmi nízkých rychlostí, což by stěží bylo možné s modelem ustáleného valení. 

Z výstupů simulací byly pro svou odlišnost od ustáleného stavu zvoleny dvě 
situace: rozjezd z klidu a přerušovaný prokluz. První je běžným provozním režimem, 
druhá je nežádoucí, avšak vyskytnout se může. Nákresy rozložení tečného napětí 
a zaznamenané adhezní charakteristiky ukazují, jak se při těchto přechodových dějích 
vyvíjí silové účinky v kontaktu kola a kolejnice. 
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Resumé 

PŘECHODOVÉ DĚJE VE VALIVÉM KONTAKTU KOLA A KOLEJNICE 

Petr VOLTR, Michael LATA 

Dynamický systém vozidla a koleje není vždy v ustáleném stavu – jsou pozorovány 
přechodové děje. Úvodní část článku se věnuje přechodovým dějům obecně a zaměřuje se na ty, 
jež se vyskytují v dynamice pohonných soustav. Dále je pozornost věnována kontaktu kola 
a kolejnice a problémům přechodového valení. Tyto problémy nelze řešit pomocí kontaktních 
modelů, které předpokládají ustálené valení. Proto byl vyvinut zjednodušený model přechodového 
valení, který byl dále využit v simulacích. V závěrečné části článku jsou představeny výsledky 
v podobě nákresů rozložení tečného napětí a zaznamenaných adhezních charakteristik. 

TRANSIENT PROBLEMS IN ROLLING CONTACT OF WHEEL AND RAIL 

Petr VOLTR, Michael LATA 

The vehicle-track dynamical system is not always in steady state but transient phenomena 
are often observed. The initial part of the paper deals with transient phenomena in general view and 
focuses on those occurring in driving system dynamics. Further, attention is paid to wheel–rail 
contact and the problems of transient rolling. This situation cannot be handled by contact models 
which assume steady rolling. Therefore a simplified model of transient rolling has been developed 
and utilised in simulations. The results are presented in the final part of the paper in the form of 
traction distribution plots and creepage–force diagrams. 
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1.  Úvod 
Činnost Katedry dopravního stavitelství (KDS) Dopravní fakulty Jana Pernera 

(DFJP) Univerzity Pardubice spočívá na pokračování tradice založené Vysokou školou 
železniční Praha, Dopravní fakultou v Žilině a ČVUT v Praze. Zároveň se jedná 
o zachování kontinuity vytvořené již v roce 1707 založením první veřejné inženýrské 
školy ve střední Evropě, nazvané Stavovskou inženýrskou školou v Praze. 

Na katedře se vyučují předměty, které patří do teoretického základu většiny oborů 
dopravního stavitelství souvisejících s navrhováním a výstavbou inženýrských 
dopravních staveb (silniční a železniční komunikace, letiště, kovové mosty, masivní 
a betonové mosty, tunely, zakládání staveb apod.). Jedná se o předměty související se 
stavební mechanikou, statikou a dynamikou stavebních konstrukcí, teorie pružnosti 
a plasticity, experimentální ověřování konstrukcí), pro obor Dopravního stavitelství 
bakalářského a magisterského studijního programu Stavební inženýrství. 

Vědeckovýzkumná činnost potom tematicky velmi úzce souvisí s výše uvedeným 
odborným zaměřením celé katedry. Je soustředěna na experimentální ověřování chování 
nosných inženýrských dopravních konstrukcí včetně násypových těles a zemního podloží 
s následnou analýzou konstrukcí moderními výpočetními metodami. Tato tvůrčí činnost 
na KDS je realizovaná formou řešení grantů, projektů, hospodářskou činnosti 
a následným publikováním nových vědeckých poznatků v odborných časopisech, 
vystoupeních na konferencích a tvorbě učebních pomůcek, vysokoškolských skript 
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a monografií. Významnou částí vědecko-výzkumné činnosti katedry je řešení grantů 
v rámci GAČR, výzkumného záměru a projekty výzkumu a vývoje v oblast dopravy 
a spojů. KDS DFJP je členem sdružení Interoperabilita železniční infrastruktury, 
Technologické platformy silniční dopravy, Mezinárodní tunelářské asociace, Mezinárodní 
asociace odborného vzdělávání a přípravy ve stavebnictví (EUCEET). 

Praktická laboratorní výuka je soustředěna na stanovení příslušných mechanicko-
fyzikálních vlastností materiálů, které ovlivňují chování dopravní konstrukce a které 
umožňují její hospodárný a optimální návrh. Vybavení laboratoře umožňuje posuzovat 
a zkoušet materiály, které se používají při výstavbě liniových a umělých dopravních 
staveb, případně se zde konají zkoušky související s diagnostikou staveb. Laboratoře 
slouží pro praktické výuky ve cvičeních a to v obvyklém rozsahu 2 až 4 hodiny denně. 
V období zpracovávání bakalářských a diplomových prací jsou laboratoře využívány pro 
zadání, které si studenti vyberou. Experimentální vybavení laboratoří slouží studentům 
doktorského studia k praktickému ověření správnosti a spolehlivosti zvoleného 
numerického řešení. 

2.  Vědecko-výzkumná, vývojové a tvůrčí činnost 
Vědeckovýzkumnou činnost je možno rozdělit do následujících celků: 

Analýza lokálního mechanického chování vláknobetonů v podzemním stavitelství. 

Ve smyslu schváleného projektu byly výzkumné práce na řešení grantového úkolu 
zaměřeny na realizaci experimentálních a výpočtových procedur pro analýzu 
mechanického chování kompozitních a v podzemním stavitelství. Důraz byl kladen na 
zkoumání vláknobetonu v extrémních podmínkách, které jsou zejména typické pro 
budování primárních a sekundárních ostění v tunelovém stavitelství. Jedná se 
o posuzování a chování těchto materiálů při jednostranném smáčení a zvlhčování, při 
přítomnosti agresivní vody, smršťování, dotvarování, při velkých teplotních rozdílech, 
které mohou vyplynout z jak atmosférických vlivů tak z kritických situací jako jsou požáry, 
výbuchy, rázové zatížení apod. Na jednotlivých příkladech byly objasňovány vlivy koroze, 
odvozeny kontaktní podmínky mezi vláknem a matricí, variační meze, sestavení 
výpočetních procedur a algoritmů s využitím volných šestiúhelníků apod.. V rámci 
experimentálního řešení bylo provedení statických a rázových zatěžovacích zkoušek 
kruhových tunelových obezdívek na modelech z ekvivalentních materiálů zhotovených 
z vláknobetonu. Tlaková nárazová vlna byla vyvolaná výbuchem uvnitř uzavřeného 
profilu. Součástí výzkumu byla i analýza mikromechanického a chemomechanického 
lokálního chování na kontaktech vlákno-matrice. Podrobný popis všech výsledků je 
uveden v monografii „Vláknobetony v podzemním stavitelství“. 

Vliv nárazů a otřesů  na stavební konstrukce. 

V rámci tohoto grantu byl vyhodnocen model inženýrské konstrukce namáhané 
náhlým zatížením. Projekt byl v roce 2010 dokončen a byla vypracována závěrečná 
zpráva. 
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103/08/1340: Únavová odolnost ocelových ortotropních mostovek. 

Výzkumná činnost byla zaměřena na posuzování ortotropních mostovek na únavu. 
Projekt byl v roce 2010 dokončen. Byla vypracována závěrečná výzkumná zpráva. 

Cementové kompozity v režimu extrémních teplot. 

Jedním ze základních úkolů řešeného grantového úkolu v roce 2010 bylo 
provedení experimentálních měření, na jejichž základě by měly být navrženy funkční 
závislosti mechanických parametrů v závislosti na teplotě zejména pro cementové 
kompozity včetně vláknových. Pro simulaci  chování byly použity výsledky z experimentů. 

Výzkumná činnost v rámci projektů udělených MPO, MŠMT atd.: 

Laboratorní a výzkumná činnost v rámci VCKV (Výzkumné centrum kolejových 
vozidel), projekt 1M0519 MSM/1M byla směřována na experimentální testy zkušebních 
vzorků z ocelí různých pevností, porovnávány byly vzorky se svarem a bez svaru. Dále 
proběhlo a multiaxiální zatěžování konstrukčních uzlů, a byl zpracován teoretický rozbor 
možného zjednodušení testů. 

V rámci resortního programu výzkumu a vývoje „TIP“, MPO č. FR-TI1/134. „Měřící 
pracoviště pro pyrostatické testy“, byl vyhotoven numerický model. Byly provedeny 
experimentální testy a materiálové rozbory. Dále bylo provedeno tenzometrické měření 
na rámu drážního vozidla a výzkum jeho dynamických vlastností. 

Zatěžovací zkoušky mostů. 

Akademičtí pracovníci Katedry dopravního stavitelství jsou členy zkušební 
laboratoře AL DFJP, která byla založena na základě rozhodnutí Akademického senátu ke 
dni 18. 3. 2004 v rámci změny „Statutu Univerzity Pardubice“. V návaznosti na změnu 
Statutu Univerzity Pardubice byl Směrnicí č. 2/2004 pozměněn Organizační řád 
Univerzity Pardubice. V rámci této směrnice je vedena Zkušební Laboratoř AL DFJP jako 
samostatný, nezávislý orgán, postavený na úroveň katedry. Činnost Zkušební Laboratoře 
AL DFJP byla oficiálně zahájena 30. 6. 2004. Katedra dopravního stavitelství provádí 
v rámci akreditovaných zkoušek zatěžovací zkoušky mostů a tenzometrická měření 
ocelových konstrukcí. Realizovaná měření byla provedena například na novostavbě 
dvoukolejné železniční estakády u České Třebové, dále na rekonstruovaném mostu 
Pavla Wonky v Pardubicích, na mostních konstrukcích v Nymburku a Hostinném. 

Využití vícekanálového georadaru pro výuku diagnostiky a monitoringu 
inženýrských dopravních staveb, Zdroj: FRVŠ 475/2013. 

Katedra dopravního stavitelství v roce 2012 získala z Fondu rozvoje vysokých škol 
(FRVŠ) finanční prostředky ve výši 1 749 000,- Kč na pořízení vícekanálového georadaru 
pro výuku diagnostiky a monitoringu inženýrských dopravních staveb. Cílem řešeného 
projektu je přenést do praktické výuky standardní laboratorní metody a postupy, které se 
již v praxi běžně využívají. V rámci laboratorní výuky došlo k ověření potenciálu 
vícekanálového georadaru (GPR), jako nedestruktivního diagnostického nástroje, při 
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identifikaci vad a poruch vozovek pozemních komunikací, železničního spodku i svršku, 
mostních konstrukcí i objektů v rámci dopravní infrastruktury. Rozšíření a modernizace 
experimentálního stávajícího vybavení laboratoře Katedry dopravního stavitelství DFJP 
Univerzity Pardubice o mobilní hloubkové detekční zařízení (GPR Georadar) 
rozhodujícím způsobem zajistilo studentům komplexní a ucelenou představu o způsobu 
monitorování poruch. 

„Analýza a optimalizace návrhových parametrů železničního svršku a spodku pro 
provoz lehké kolejové dopravy na regionálních tratích“. 

V současné době probíhá řešení projektu „Analýza a optimalizace návrhových 
parametrů železničního svršku a spodku pro provoz lehké kolejové dopravy na 
regionálních tratích“, který je řešen ve spolupráci se Správou železniční dopravní cesty. 
byla provedena řada tenzometrických měření, která byla realizována ve shodě s určeným 
harmonogramem. Pro analýzu tlaků v pražcovém podloží byly využity tenzometrické 
tlakové snímače. Analýza teplotního chování železničního spodku je založena na 
kontinuálním snímání teplot. Měření probíhá v měřících profilech v železniční stanici 
Stéblová a Pardubice. 

Jedním z hlavních cílů realizovaného aplikačního výzkumu je vytvořit návrhové 
parametry a podklady pro výstavbu nových železničních tratí pro lehkou kolejovou 
dopravu. V současné praxi se postupuje podle závazných předpisů Správy železniční 
dopravní cesty a.s. S3 a S4, které se týkají budování nebo rekonstrukce železničních 
koridorů do a nad 160 km/hod. Cena se pohybuje od 100 až 170 mil. Kč za 1 km. Cena 
za 1 km železniční tratě pro lehkou kolejovou dopravu se může pohybovat od 50 mil. Kč 
do 80 mil. Kč. To znamená, že při návrhu nebo rekonstrukci se postupuje stejně jako při 
budování železničního koridoru. Jednalo by se tedy o obrovskou úsporu, která 
z národohospodářského hlediska není zanedbatelná. Tuto skutečnost po kvalitativní 
i kvantitativní stránce by měl předložený projekt zcela jednoznačně prokázat a zároveň 
poskytnout podklady pro návrh změny závazných předpisů SŽDC. 

Navrhovaný výzkumný projekt si klade za cíl optimalizovat požadavky 
na únosnost jednotlivých částí pražcového podloží v závislosti na provozním 

zatížení a traťové rychlosti s vazbou na požadavky vyvolané geometrickou polohou 
koleje. V případě generální rekonstrukce regionálních tratí nebo i při návrhu nových tratí 
určených převážně pro rekreační dopravu v turisticky zajímavých oblastech je nutno 
postupovat podle současného předpisu ČD S4, který implikuje zbytečně vysoké 
parametry, kterých na takové trati není ani zdaleka dosaženo. 

Ve spolupráci se SŽDC byl proveden výběr vhodného měřícího místa  
na železniční trati, která bude splňovat požadované podmínky provozu lehké 

a těžké kolejové dopravy, včetně možnosti uložení dynamometrů pro měření svislých 
a vodorovných tlaků v pražcovém podloží. Zároveň je připraveno laboratorní měření na 
modelu pražcového podloží, které bude ekvivalentní vybranému skutečnému úseku 
v terénu včetně přípravy programové procedury pro numerické řešení daného problému. 
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Zásadním ekonomickým přínosem bude stanovení finančních rozdílů mezi 
výstavbou, modernizací železničních koridorů pro rychlost vlakových souprav do 
160km/hod (případně nad 160 km/hod) a realizací tratí určených pro regionální lehké 
kolejové systémy. Z analýzy vzájemné interakce obou kolejových systémů s pražcovým 
podložím budou odvozeny návrhové parametry železničního svršku a spodku pro lehkou 
kolejovou dopravu. Tyto hodnoty budou vztaženy jednak pro druh, počet a velikost 
jednotlivých podložních vrstev, tak pro zemní pláň, která bude charakterizována jak svojí 
únosností, tak modulem přetvárnosti. 

3.  Přehled řešených grantů a projektů 
- FRVŠ - Využití vícekanálového georadaru pro výuku diagnostiky a monitoringu 

inženýrských dopravních staveb, Zdroj: FRVŠ 475/2013. 
 

- FRVŠ - Inovace studijního předmětu Geodézie a kartografie na Dopravní fakultě 
Jana Pernera, Zdroj: FRVŠ 2011/976. 
 

- FRVŠ - Inovace technického studijního předmětu Digitální navrhování na Dopravní 
fakultě Jana Pernera, Zdroj: FRVŠ 2011/1105. 
 

- FRVŠ - Rozvoj laboratoře Katedry dopravní infrastruktury DFJP UPa, Zdroj: 
FRVŠ1401/2007. 
 

- FRVŠ - Využití vícekanálového georadaru pro výuku diagnostiky a monitoringu 
inženýrských dopravních staveb, Zdroj: FRVŠ 2013. 
 

- GAČR P104/10/1021, Cementové kompozity v režimu extrémních teplot, Zdroj: 
GAČR. 
 

- GAČR 103/08/1197, Analýza lokálního mechanického chování vláknobetonu 
v podzemním stavitelství, Zdroj: GAČR. 
 

- GAČR 103/08/1340, Únavová odolnost ocelových ortotropních mostovek, Zdroj: 
GAČR. 
 

- GAČR 103/05/2066, Stanovení provozní zatížitelnosti a životnosti mostních 
konstrukcí, Zdroj: GAČR. 
 

- GAČR 103/05/0679, Modelování a zpětná analýza dopravních staveb, Zdroj: GAČR. 
 

- GAČR 103/06/1124, Stabilita pozemních staveb v mimořádných podmínkách, Zdroj: 
GAČR. 
 

- GAČR 103/08/0922, Vliv otřesů a nárazů na stavební konstrukce, Zdroj: GAČR. 

4. Výzkum a vývoj v oblasti silniční dopravy 
- Výzkum v oblasti stanovování laboratorních a polních zkoušek materiálových, 

pevnostních a přetvárných charakteristik vozovek pozemních komunikací. 
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- Výzkum problematiky tuhých vozovek (stanovování a ověřování pevnostních, 
přetvárných a materiálových charakteristik nových i stávajících vozovek, stanovování 
nových technologií výstavby, rekonstrukcí a oprav, ověřování a výzkum statických 
a dynamických účinků zatížení a jejich vlivu na konstrukci vozovky, atd.). 
 

- Výzkum problematiky netuhých vozovek (stanovování a ověřování pevnostních, 
přetvárných a materiálových charakteristik nových i stávajících vozovek, stanovování 
nových technologií výstavby, rekonstrukcí a oprav, ověřování a výzkum statických 
a dynamických účinků zatížení a jejich vlivu na konstrukci vozovky, atd.). 
 

- Experimentální ověřování konstrukcí vozovek pozemních komunikací (nových 
konstrukcí, stávajících, rekonstruovaných apod.), zrychlené zkoušky opotřebení 
vozovky, stanovení zbytkové životnosti vozovky, včetně porovnání s výpočtovými 
modely. Ověřování možností nových materiálů pro výstavbu a rekonstrukci vozovek. 
 

- Výzkum a stanovení skladby a charakteristik podloží vozovek, výzkum reakce podloží 
a vlivu konstrukce vozovky a zatížení na podloží vozovky. Ověřování způsobu 
a možností vyztužování a odvodnění podloží. 
 

- Experimentální výzkum povrchových vlastností vozovky (ověřování protismykových 
vlastností, zvyšování odolnosti vozovky proti trvalým deformacím povrchu vozovky, 
výzkum interakce vozovka-kolo). 
 

- Výzkum v oblasti betonových konstrukcí (stanovování pevnostních a přetvárných 
charakteristik betonu, optimalizace vhodné betonové směsi pro různé druhy 
konstrukcí, ověřování směsí a jejich charakteristik s novými příměsemi). 
 

- Stanovování charakteristik stávajících konstrukcí vozovek v laboratorních 
podmínkách i mimo oblast laboratoří (deformační charakteristiky, únosnost, 
zatěžovací zkoušky vozovky a podloží, skladba konstrukce vozovky, povrchové 
vlastnosti vozovky, zbytková životnost vozovky, možnosti rekonstrukce a oprav, 
skladba podloží vozovky, stanovení vodního režimu, atd.). 

5.  Expertní činnost KDS 
Expertní činnost pracoviště je možná v těchto oblastech: 
- Posuzování a stanovení příčin a odpovědností při mimořádných, havarijních situacích 

(stavech) nosných konstrukcí podzemních staveb, jako jsou např. liniové dopravní 
stavby (tj. silniční a železniční tunely). 
 

- Posuzování a expertní znalecká činnost při stanovení vlivu podzemních staveb na 
sedání povrchu a z toho vyplývající případná porušení povrchové zástavby. 
 

- Posuzování havarijních stavů geotechnických staveb, jako je např. stabilita svahů, 
stabilita zářezů nebo sedání podloží nepříznivě ovlivňující např. kryt vozovky či 
železniční svršek. 
 

- Znalecká a expertní činnost při posuzování případných mezních stavů porušení 
a použitelnosti nosných mostních betonových a ocelových konstrukcí. 

 Vladimír Doležel: 
- 82 - Vědeckovýzkumná činnost Katedry dopravního stavitelství 



6.  Odborné konzultace 
Odborné konzultace s členy pracoviště jsou možné v těchto oblastech: 
- podzemní stavby – odborné konsultace v otázkách vlivu podzemních staveb na jejich 

okolí a při posuzování nosných konstrukcí podzemních staveb při mimořádných 
stavech 
 

- geotechnické stavby – odborné konsultace při posuzování havarijních stavů 
geotechnických staveb 
 

- mostní stavby – odborné konsultace při posuzování mezních stavů nosných mostních 
betonových a ocelových konstrukcí 
 

- silniční stavby – odborné konsultace při posuzování krytů i podkladních vrstev 
vozovek, zvláště jejich poruch a dále v oblasti dopravního plánování 

7.  Přehled řešených grantů a projektů 
- FRVŠ - Využití vícekanálového georadaru pro výuku diagnostiky a monitoringu 

inženýrských dopravních staveb, Zdroj: FRVŠ 475/2013 
 

- FRVŠ - Inovace studijního předmětu Geodézie a kartografie na Dopravní fakultě 
Jana Pernera, Zdroj: FRVŠ 2011/976 
 

- FRVŠ - Inovace technického studijního předmětu Digitální navrhování na Dopravní 
fakultě Jana Pernera, Zdroj: FRVŠ 2011/1105 
 

- FRVŠ - Rozvoj laboratoře Katedry dopravní infrastruktury DFJP UPa, Zdroj: 
FRVŠ1401/2007 
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1. INTRODUCTION 
This paper deals with the experimental measurements of pressures in the 

substructure of railway track. It described the design of sensors that have been 
developed at the Department of Transport Structures, Jan Perner Transport Faculty of 
the University of Pardubice; the imposition of these sensors to the measuring site and 
outline the results of this measurement 

2. DESCRIPTION OF  THE  MEASURED SPOT 
Mounting tensometric indicators on the railway line Pardubice (main station) – 

Jaroměř was carried out in cooperation with Railway Transport Administration and 
Chládek a Tintěra company, Pardubice a. s. in November 2010. Place which was chosen 
for floor pressure analysis lies nearly 574 m far from the dispatching building of Stéblová 
railway station in the direction Pardubice – Rosice nad Labem on an electrified rail. 
Superstructure here consists of a contactless track and a rail of shape R65 fixed to 
concrete sleepers SB 8P by means of an assembly sort K. Detailed description with a 
technical specification is to be found in the chart n. 1. 
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Chart 1 Technical specification 
Railway line Pardubice hl. n. - Jaroměř (TTP) 505c 
TUDU (number of the track section, 
the definition section) 1612B1 

The stationing [km] 9,032 
Class trackside load D4 
Order Railway 4 
Railway speed [km/h] 100 
Directional and height ratios direct 
Station track number 1, main rail 
Traction lines 3 kV DC 
 
 
On the basis of carried out numerical analysis the pressure indicators were placed 

into the substructure body in three vertical levels and altogether 5 indicators were placed 
in each level. Considering the fact that these indicators were put into one section, it is 
possible to monitor the process of load transfer from train transport to the earth body. In 
the third layer of vertical level -1,085 m under the bottom loading area of the sleeper, the 
indicators S12, S11, S1, S20 a S15 were laid.  Each indicator was fixed into a bed and 
covered up with siliceous sand PR30/31. Everything was made according to the rule of 
geometric analogy of a model and reality, where in the spot of an indicator there must be 
the same conditions as during laboratory calibration of used indicators. After fixing all the 
five indicators into the profile there followed ground bashing by means of a vibratory 
rammer NTC NT – 65 and a vibratory roller Stavostroj VVW 3400. The second layer of 
indicators S2, S7, S10, S3, S13 lies in the hight of 0,8 m and the first layer of indicators 
S16, S9, S17, S5, S14 lies in the hight of 0,39 m under the loading area of a sleeper. All 
the shielded cables were protected against machanical damage by protective pipes 
Kopoflex 40. Detailed description of pressure indicators placement is shown in the 
following picture.  
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Fig. 1 Detailed description of pressure indicators placement 
 

 
 

Fig. 2 The deployment of sensors, layer II 
 

3. DESCRIPTION OF  THE  MEASURED SPOT 
Pressure tensometric indicators consist of two parts. Bottom and top parts of the 

indicator were made of stainless round steel Ø 80 mm. After turning out the exact shape 
of the indicator, threads for screws were drilled and carved in the border. They enabled 
creating a firm joint of bottom and top part of the indicator into one unit. In the joint of both 
areas there is a gasket that hermetically seals the indicator. Geometry of the indicator 
and basic dimensions are shown in the figure n. 1 and n. 2. In the inside area of the 
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indicator there were stuck tensometres of type 6/120LY11 with a linear grid, carrier – 
polyamide, grid – constantan, grid resistance 120 Ω.  For attaching tensometre on 
stainless parts of the indicator, cyanoacrylate glue Z70 was used (low hysteresis order of 
points from the total measured deformation value). Indicator instability from the point of 
view of temperature influence is eliminated by compensatory tensometres. There are two 
active tensometres in one indicator, first on the bottom part and the second on the top 
part of the indicator and two compensatory tensometres, each of them thermally 
compensates one active tensometre. Outlets of tensometres into the measuring chain 
were connected on a terminal block by soldering with a soft solder. Tensometre 
connection in the indicator is made as a full Wheatston bridge. Interconnection between 
indicators and a logger is realized by means of six-core shielded cables of type P1-
CABA1/100. All the active parts are protected by silicone rubber. 

 
Strain gage dimensions, steel, 6/120LY11 

• the temperature response  α= 10.8 [10-6/°C] 

• the temperature coefficient  93 ± 10 [10-6/°C] 

• nominal rezistance  120 Ω ± 0,35 % 

• k- factor 2,08 ± 1,0 % 
• dimensions [mm] a: 6, b: 2,7, c: 3, d: 6 

 

 
 

Fig. 3 Pressure tensometric indicators  
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Fig. 4 Pressure tensometric indicators  
 
For the evaluation of a response from tensometric indicators is used  a dynamic 

logger from the company Hottinger Baldwin Mestechnik of the type DMC Plus. The logger 
contains on the whole 20 measuring channels which are parallelly connected through a 
busbar with the central processing unit. It is possible to select measuring speed up to 
9600 scanned values per second. Input data are passed into the  inside busbars of the 
device where they can be digitally filtred, linearized or processed by mathematical 
function.  Digital filtres can be switched off or set up for the mode of floating or arithmetic 
average, exponential filter or rounding. Maximum accuracy of measurement is 20 bits. If it 
is not possible to transfer measured data from the device in on-line mode, we can record 
them into data memory with the capacity of 500 000 measured values. Signal scanned by 
the logger was processed in the program BEAM-DMC made by AMS producer. For 
interconnection with PC there was used standard interface RS-232 or RS-485. 

4. LABORATORY CALIBRATION OF INDICATORS 
Each tensometric indicator was calibrated in the laboratory of The Highway 

Construction Department before fixing into measured profile. Deformational sensitivity 
dependence was determined for every indicator with statistic check. All the process of 
calibration was carried out by gradual loading of indicators in several cycles. At the 
beginning of the whole calibration process the tensometres were zeroed and relevant 
resistance values were set up. Calibration itself ran for each loading state separately and 
it was possible to observe the loading progress directly on tensometre outputs. For 
calibration it was used a steel cylinder of 400 mm diameter and 800 mm hight with a firm 
bottom, where there was developed necessary power on solid top board of the calibration 
container through a compound lever. 
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Fig. 5 Pressure tensometric indicators 

 
This board developed necessary pressure on the indicator, which was laid into 

siliceous sand PR30/31 with exactly defined granulation curve. The indicator was laid in 
half hight of the cylindrical container, which is 400 mm from the bottom. Desired changes 
of pressure were determined from the change of resistances by given values from 
calibrating curves of individual indicators. 

5. RESULTS OF MEASUREMENT 
Tensometric measurement of pressures was running in regular intervals on the 

basis of elaborated measuring method. Individual cabels from indicators are permanently 
laid in a shaft which lies about 8 metres from the track axis. During a preparation of 
measuring itself it was necessary just to gauge indicators with cables and to treat 
connectors against corrosion. After connecting  individual connectors to  the logger, 
parameters of indicators were set up on the basis of carried out calibration. For the 
successful process of measuring itself it was necessary to ensure failure-free function of 
all elements of the measuring chain including measurands indication also from the point 
of view of chosen way of measuring results processing. Measuring chain is composed of 
a tensometric  pressure indicator, a logger (A/D converter), a personal computer for 
recording and processing measured data. Sampling frequency was chosen 150 Hz with 
the use of a manual recording start with recording length 180 seconds. In the selected 
spot of measurement there were scanned transits of fast trains, passenger trains and 
also express trains.  

Evaluation of the response of pressure tensometric indicators was carried out for 
composition of propulsive and tractional vehicles which run regularly on the railway line 
Pardubice (main station) – Jaroměř. 
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Types of measured traction vehicles: 
• series 163 [ČD] 

- manufacturer: Škoda Plzeň 
- operator: České dráhy, a.s. 

 
Types of measured towed vehicles: 

• series Bdmtee281 [ČD] 
- manufacturer: VEB Waggonbau Bautzen 
- operator: České dráhy, a.s. 

 
From the results of pressures recorded on the indicators it is possible to define an 

interval of resulting measured values which are summarised in the chart n. 2.  
Dispersions of measured pressure values on the indicators in individual layers of 
substructure body are necessary to attribute to different speeds of sets of wagons during 
their passing through the measured spot and also to technical states of vehicles and also 
to the quality of substructure and superstructure. 

 

 
 

Fig. 6 The results tensometric measurement of pressures 
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Chart 1 Resulting measured values 

tensometric 
indicators 

maximum  
[kPa] 

minimum  
[kPa] 

mean value 
[kPa] 

standard 
deviation 

[kPa] 

median 
[kPa] 

S01 65,07 41,28 56,94 8,62 56,42 
S02 26,24 23,66 24,52 1,49 23,66 
S03 45,93 25,42 37,50 8,44 42,01 
S05 47,99 29,44 41,36 6,66 43,78 
S07 48,38 24,88 39,97 8,09 43,64 
S09 55,85 38,79 47,26 6,59 47,74 
S10 29,79 16,78 22,79 4,99 23,93 
S11 48,87 20,78 39,41 9,95 43,01 
S12 10,35 3,30 6,80 2,27 6,46 
S13 19,09 13,12 15,57 2,50 15,52 
S14 13,90 2,62 8,41 4,00 6,37 
S15 8,02 4,46 6,59 1,25 6,80 
S16 16,38 5,40 8,52 4,52 6,06 
S17 99,82 67,88 83,86 11,20 82,47 
S20 46,72 21,20 37,83 8,25 39,80 

 
 

6. CONCLUSION 
Measured data will be a base for creating another measuring spot in cooperation 

with SŽDC, s. o., probably in station parent tracks  or main tracks on the railway line 
between Pardubice and Česká Třebová. This spot will be selected with the goal to 
monitor pressures in a sleeper bed also at higher speeds of passing vehicles than so far 
(that is higher than 100 km/h). 

From monitored values of train transits with traction vehicle ser. 163 [ČD] (in 
approximately equal thermal conditions) there was carried out an analysis of dependence 
of measured values of pressure in the sleeper bed on the speed of a passing vehicle. 
However, by this analysis from so far taken measurements there wasn´t found any 
significant dependence of pressures in a sleeper bed on the speed of a passing vehicle. 
Nevertheless, these results are still very preliminary, because the fact that  follows from 
the location of a measuring spot is that trains pass through it at quite similar speeds, 
specifically from about 80 to 100 km/h and the difference is  relatively very small to state 
a conclusion from these  specific measurements about significantly increasing pressures 
in sleeper beds at increasing speed of vehicles on a track of so called classical 
construction. 
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Summary 

ANALYSIS OF BEHAVIOR OF RAILWAYS TRACK SUBSTRUCTURE 

Aleš Šmejda, Filip Ševčík  

In this paper we discuss experimental measurements of pressures in the substructure of 
railway track on the railway line Pardubice hl. n — Jaroměř. In preparing the experimental 
measurement of pressures in the substructure of railway track were carried out using the findings 
from the strain gauge measurements and for extracting data from experimental measurements 
were fitted with strain gauge sensors in the substructure of railway track. 

 

Resumé 

ANALÝZA CHOVÁNÍ ŽELEZNIČNÍHO SPODKU 

Aleš Šmejda, Filip Ševčík  

V příspěvku je diskutována problematika experimentálního měření tlaků v pražcovém 
podloží na železniční trati Pardubice hl. n. — Jaroměř. Katedra dopravního stavitelství se 
dlouhodobě zabývá tenzometrickým měřením dopravních staveb. Při přípravě experimentálního 
měření tlaků v pražcovém podloží byly využity poznatky z provedených tenzometrických měření a 
pro získání dat z experimentálního měření byly osazeny tenzometrické snímače v pražcovém 
podloží a v zemní pláni tělesa železničního spodku. 

 

Zusammenfassung 

DIE ANALYSE DES VERHALTENS DER EISENBAHN UNTERKONSTRUKTION 

Aleš Šmejda, Filip Ševčík  

In diesem Papier diskutieren wir experimentelle Messungen von Drücken in den Untergrund 
Schwellen auf der Bahnstrecke Pardubice hl. n - Jaroměř. In der Vorbereitung der experimentellen 
Messung von Drücken in den Untergrund Schwellen wurden unter Verwendung der Erkenntnisse 
aus den DMS-Messungen und zum Extrahieren von Daten aus experimentellen Messungen 
wurden mit DMS-Sensoren in der Schwelle Untergrund der Eisenbahn Unterkonstruktion montiert 
durchgeführt. 
  

Scientific Papers of the University of Pardubice 
Series B - The Jan Perner Transport Faculty 18 (2012) - 93 - 



- 94 - 
Aleš Šmejda, Filip Ševčík: 

Analysis of Behavior of Railways Track 
Substructure 



SCIENTIFIC PAPERS 
OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE 

Series B 
The Jan Perner Transport Faculty 

18 (2012) 
 
 
 
 

TESTING THE MODEL OF THE RINGS OF CEMENT COMPOSITES 
IN THE BLAST 

 
 
 

Vladimír DOLEŽEL, Jiří POKORNÝ, Vladimír SUCHÁNEK 
 
 

Department of Transport Structures, The Jan Perner Transport Faculty, The University of Pardubice 
 
 

1. Introduction 
In connection with the proposal of structural material of underground structures, 

arise a question about endurance of used materials under extreme conditions. It means 
a stress induced shock wave which was caused by explosion, for example due to 
accidents or terrorist attacks. 

The most commonly used material of underground structures is currently concrete 
and composite material based on concrete, i.e. the fiber concrete. 

The fiber concrete is characterized by cement matrix. It contains fibers that are 
uniformly distributed and randomly oriented of different materials, shapes and sizes 
(synthetic, steel, glass etc.), which leads to stiffening the whole structure of the element. 
Due to the specific properties, this composite has a higher resistance to cracking (in the 
initial stage and after loading) against mechanical and thermal stress and ultimately 
increases the strength of concrete in tension. 

2. Description of test specimens 
Models of test specimens were made at a scale 1/20 with regard to the explanatory 

value of the experiment and manipulation options. This is a group of a circular tunnel 
of 12 rings which are linked on a half-groove. Due to the compactness, the rings were 
connected by a cement screed near the sensors – see Fig. 2 The group of a circular 
tunnel (indicated by darker color). The groups were made from three types of materials – 
plain concrete, synthetic fiber reinforced concrete, and steel fiber reinforced concrete. 
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Fig. 1 Size and shape of the specimen 

 
Fig. 2 The group of a circular tunnel 

For test specimens of plain concrete, class of concrete C 25 / 30 was elected. For 
synthetic fiber reinforced concrete was the volume of dispersed synthetic fibers 3,0 %, 

and for steel fiber reinforced concrete, the type of wires Dramix RC 65/35 B-N were used 
and dispersed of the same volume as for the synthetic fiber concrete. The length of the 

wires was 35 mm, diameter 0,55 mm, class of performance 35 / 0,55 = 60. 
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3. Process of experiments 
The physical model was placed into the made groove of the cross-section 1 x 1 m2 

excavating in loamy soil. Once that was done, it was filled with soil. The thickness was 
500 mm. Each set was fitted with 12 rings, the total length of 3600 mm. On the edges 
of the model, there were 2 pushed rings followed by 3 bonded rings (position sensors S1 
and S2) and two open rings. In the research, were represented sets of plain concrete, 
synthetic fiber reinforced concrete, and steel fiber reinforced concrete. Two bombs were 
gradually detonated in each set. Synthetic fiber reinforced concrete was exposed to 
repeated loads. 

 
Fig. 3 The view of the made groove 

Sensors S1 and S2 were placed in a nylon box in the model. Sensor S1 was used 
to measure the pressure on the inner surface loaded lining in the plane of the bomb. Out 
of the plane of the bomb, Sensor S2 had only a control character. It was used for 
measuring pressure behind the front of the shock wave which was spread toward the 
open end. 

A bomb of the plastic explosive in a round shape, with a nominal weight of 20 g, 
was fixed in the axis of the tunnel in the level of the sensor S1. This location 
approximately corresponds to the gap in the technical solution. Due to launching of the 
bomb, the model of the liner was exposed to pressure. SEMTEX 1A was used. 
Generated pressures ranging from 0,7 to 1,2 MPa were measured, the average value 
was 0,92 MPa. 
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Fig. 4 The distatance of sensors 

 
Fig. 5 Schematic layout of the workplace 

4. List of measurement techniques 
The bomb was initiated by detonator SO No. 8 (medium resistance) with the help 

of condenser blasting. In the bomb, was placed a special senzor for creating 
synchronization signal in the RC circuit. Pressure and thermal effects of exhaust lead to 
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shorting of the switching sensor. It initiates an operation of a pair of synchroscopes with 
independent record of signals. A two-channel synchroscopes TDS recorded signals  from 
a pair of pressure sensors KISTLER 6201 B. A pair of signals was processed thanks to 
the charge amplifiers KISTLER. 

5. Evaluation of the experiments 
Due to the specific conditions of the tests, records of the two-channel oscilloscope 

were marred by several types of distortion. 

 
Fig. 6 Records of pressure sensors in position S1 

The response of the sensors is composed of a wide range of oscillatory signals 
which control pressure drop of gases in the space of the rings. The basic signals are 
superimposed by a series of periodic and aperiodic signals, which reduce their 
informative value. The objective causes include reflections inside the ring. Their 
frequency can be estimated at 2,5 kc/s. This frequency can be subtracted from the 
measured signals. 

The cause of unwanted signals is mainly sensitivity of the sensors on their axial 
and radial acceleration. These impulses are probably the causes of the emergence of 
superimposed signals at frequencies from 11 to 16 kc/s. In limited possibilities of tests, 
they can not be effectively suppressed. Partial improvement is achieved by the filtration. 

Parameters of shock wave can be determined by the system of experimentally and 
analytically assembled equations which suit the conditions of the model of geometric 
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similarity of the processes. The distance between the explosion and the radius of wave 
front of a spherical blast wave is expressed as a reduced radius: 

 3
xm

R=R , (1) 

where: 

R  .........................................  reduced radius, 
R  .........................................  radius of wave, 

xm   .......................................  weight of a bomb. 

 3
1-

3 kg.m829,0
020,0

0,225=R = , (2) 

 
Fig. 7 Time course of the pressure behind the impact of the blast wave 

The time course of pressure drop for the wave front: 

 ( ) τ
t-

0 e.P=tP , (3) 

where: 
τ   ..........................................  time constant, 

0P   .......................................  pressure at the head of the incident, 

t   ..........................................  time. 
The time course of pressure after detonation wave reflection from the rigid 

obstacles: 

 ( ) τ
t-

rr e.PtP ≈ , (4) 

where: 
τ   ..........................................  time constant, 

rP   ........................................  pressure at the interface, 

t   ..........................................  time. 
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The time constant of the transition part of the exponential function: 

 
( )

2,2
t-tτ a0≈ , (5) 

According to reference No. 1: 
 ( ) sμ95τsμ210t-t a0 ≈→= , (6) 

where: 

at  .........................................  running time of detonation waves (the 
distance R, 

0t  .........................................  end of pressure phase. 

Pressure in time t : 

 Mpa82Pτtt τa ,≈→+= . (7) 

6. Experimental results 

Evaluated time interval ( )za t-t , which was needed to move the blast wave from the 

point of initiation to the inner surface of the ring, was not very different from the value – 
see Tab. 1 (according to reference No. 2). The value of the pressure at the head of the 
impact of the shock wave from images could not be evaluated. 

The value of pressure τP  at time ( )τtt α +=  reaches about triple value compared 
to the measured data. The coefficient of reflection of blast wave reduces with a pressure 
drop which is not taken into account. More over, the used sensors are characterized by 
a negative temperature coefficient. 

When applying the model of similarity, shock wave was a necessary confrontation 
with alternative models. It was useful to compare data with (according to reference 
No. 2). 

After firing the first bomb, the rings of plain concrete cracked. After firing the 
second bomb, they were completely torn. 
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Fig. 8 Plain concrete after firing first bomb, the thickness of the cracks was maximum 

11 mm 

 
Fig. 9 Model of finite element method 
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Tab. 1 shows that the most durable material for the rings can be synthetic fiber 
reinforced concrete. Test specimens of this material resisted to repeated stress caused 
by shock wave. After firing the first bomb, the final damage can be characterized as thin 
cracks, and after firing the second bomb, as cracks which were slightly widened. The 
material of rings stayed compact. 

After firing the first bomb, the rings of steel fiber reinforced concrete showed 
significant cracks which did not pass the full wall thickness of rings. After firing the second 
bomb, the compactness of material of rings was disturbed. 

Tab. 1 Parameters evaluated in the position S1 

The material 
of the 

specimes 

Parameters evaluated from images 

Time interval 
( )za t-t  

[ ]sμ  

Pressure in 
time τP  

[ ]Mpa  

Oscillation 
– higher 

frequencies 

[ ]s
lfh  

Oscillation 
– lower 

frequencies 

[ ]s
lfd  

Damage of the 
concrete 

Plain concrete 
- 1,10 - 3 100 Deep cracks 

75 0,80 13 000 - 
Completely 
torn 

Synthetic 
90 1,20 12 000 5 000 Thin cracks 

- 0,75 11 000 3 100 
Cracks slightly 
widened 

Steel fiber 
reinforced 
concrete 

112 0,95 16 000 2 300 
Cracks slightly 
widened 

114 0,70 - 4 100 
Completely 
torn 
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Resumé 

TESTOVÁNÍ MODELŮ SKRUŽÍ Z CEMENTOVÝCH KOMPOZITŮ PŘI VÝBUCHU 

Vladimír Doležel, Jiří Pokorný, Vladimír Suchánek 

Příspěvek se zabývá popisem a zhodnocením výsledků dosažených experimentálním 
testováním skruží podzemních staveb při extrémním zatížení – výbuchu. 

Modely skruží byly zhotoveny v měřítku 1/20 z cementových kompozitů ve tvaru kruhového 
tunelu. Použitými materiály byl prostý beton, vláknobeton a drátkobeton. Zkušební tělesa byly 
zhotoveny z prstenců, vzájemně spojených, umístěných do zemní rýhy. V každé sestavě byly 
umístěny 2 snímače.  

V článku je uvedena použitá měřící technika, parametry rázové vlny a parametry 
vyhodnocené ze snímků signálů. Výsledky experimentů ilustrují přiložené grafické přílohy a 
porovnání použitých materiálů pro ostění podzemních staveb. 

 

Summary 

TESTING THE MODEL OF THE RINGS OF CEMENT COMPOSITES IN THE BLAST 

Vladimír Doležel, Jiří Pokorný, Vladimír Suchánek 

This paper deals with the description and evaluation of experimental results obtained by 
testing rings of underground structures under extreme loads – blast. 

Models rings were made at a scale of 1/20 of cementitious composites in the shape of a 
circular tunnel. The materials used were plain concrete, synthetic fiber reinforced concrete, and 
steel fiber reinforced concrete. Test specimens were made of rings, joined together and placed into 
the made groove. In each group, were placed 2 sensors. 

The article gives a measurement technique used, shock wave parameters, and the 
parameters evaluated from the image signals. The experimental results illustrate the attached 
annexes and graphical comparison of the materials used for underground structures. 

 

Zusammenfassung 

DAS GETESTETE MODELL VON ZEMENT COMPOSITES GERÜSTBAU IN EXPLOSION 

Vladimír Doležel, Jiří Pokorný, Vladimír Suchánek 

Dieses Papier befasst sich mit der Beschreibung und Bewertung der experimentellen 
Ergebnisse von Tests Ringe von unterirdischen Bauwerken unter extremen Belastungen erhalten – 
Explosion. 

Models Ringe wurden in einem Maßstab von 1/20 der zementären Composites in einem 
kreisförmigen Tunnel gemacht. Die verwendeten Materialien waren reinem Beton, Faserbeton und 
wirecutted Beton. Die Prüfkörper wurden von Ringen, miteinander verbunden sind, in natürlichen 
Falten gelegt. In jeder Gruppe wurden 2 Sensoren platziert. 

Der Artikel gibt eine Messtechnik verwendet, Druckwelle und die Parameter aus den 
Bildsignalen ausgewertet. Die experimentellen Ergebnisse zeigen die beigefügten Anlagen und 
grafischen Vergleich der Materialien für die Verkleidung unterirdischen Bauwerken verwendet. 
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1. Introduction 
Cement based composites present an important material in civil engineering. 

Moreover advanced forms of these composites (e.g. (U)HPC –  (ultra)hight-performance 
concrete or fibre-reinforced concrete/cement based composites) are still more often used. 
Under loading this composites show so called quasi-brittle response/behaviour. When 
analysing the behaviour of such composites the fracture process zone should be taken 
into account. This zone, which arises ahead of the crack tip, provokes a typical nonlinear 
behaviour/mechanical response from the studied composites/structural members. 
The fracture mechanics parameters can be used to quantify the structural resistance 
against crack initiation and propagation (or the brittleness and toughness of the structural 
members), as well as for the comparison of the studied or developed composites 
(this case is shown in the presented paper) or the structural members of buildings. 
Simultaneously, they can be employed for the definition of the material models 
for simulations of the quasi-brittle behaviour of cement based composites/members (FEM 
models with implemented nonlinear fracture mechanics principles). Models can be used 
for parametric studies as well as for probability analyses, which plays an important role 
in the field of cement based composites as there can usually be a significant variability 
in the experimentally determined values of the fracture mechanics characteristics. 

Two fracture parameters of studied composites are mentioned in the paper: 
(i) effective fracture toughness measured using the Effective Crack Model, which 
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combines the linear elastic fracture mechanics and effective crack length approaches and 
(ii) fracture energy computed from the recorded load–deflection (see e.g. Fig. 4) diagrams 
according to the RILEM method (work-of-fracture) – values of these parameters 
are determined using records from the three-point bending test (Fig. 1), see 
e.g. (Karihaloo 1995, Bažant&Planas 1998, Keršner 2005, Veselý 2004, Stibor 2004, 
Řoutil 2012). 

The paper presents a brief overview of selected results (mainly focused 
on the fracture parameters of the quasi-brittle fibre-reinforced composites) obtained within 
two research projects (FT-TA3/027 and CIVAK), which were solved in the cooperation 
between Institute of Structural Mechanics, Faculty of Civil Engineering, Brno University 
of Technology and Research Institute of Building Materials in Brno (VUSTAH). Obtained 
results were continuously published and discussed in the specialized conferences. Within 
the concluding remarks use of the fracture-mechanical parameters in the complex 
approach to the design and evaluation of quasi-brittle structures/structural members 
made of (advanced) cement based composites is presented. 

2. Selected studies 

Composites with PVA fibres 
In this study specimens made of cement based composites with polyvinyl alcohol 

(PVA) fibres were investigated (Řoutil et al. 2010b). Specimens (40×40×200 mm) were 
prepared by the specialists of VUSTAH in two series – the first one with the length 
of fibres equal to 12 mm as the second one with the combinations of the fibres with two 
lengths, 6 and 12 mm. Also an influence of the degradation was investigated during 
the mentioned research. Some specimens of each set were stored in an aggressive 
environment (for 1, 7 or 14 cycles). All this aspects are hidden in the specimens marks 
used in Fig. 2, e.g. PVA 6/12-14 means the composite with the combination of fibres 
with lengths 6 and 12 mm stored in the aggressive environment for 14 cycles. Three-point 
bending tests of notched specimens were performed in the laboratory of Department 
of Structural. Note that equipment Zwick/Roell Z 100 were used and the speed of 
the loading was 0,08 mm/min (Fig. 1). 

 
Fig. 1 Configuration of the three-point bending test 
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Values of specific fracture energy (average values, standard deviations 
and coefficients of variation) are presented in Fig. 2. Note that this values are based 
on 12 (8) tests for each referenced (degraded) set of samples. Specimens PVA 12 show 
higher values and smaller variability of specific fracture energy. Moreover these values 
increase for the specimens stored in the aggressive environment. This phenomenon 
could be caused by the continuing hydration of cement components in the first phases 
of simulated degradation, but is not in accordance with previous results from the research 
focused on another (glass-)fibre cement based composite (Keršner et al. 2007). 

 
Fig. 2 Values of specific fracture energy (average values, standard deviations 

and coefficients of variation (COV – signed by triangles)) of studied composites 

Extruded steel-fibre composite 
The specimens made of steel fibre cement based composite (designed 

by the specialist of VUSTAH) were prepared from bulk material produced by extrusion 
technique (Fig. 3). The aim of this research was to verify the effect of the orientation 
of fibres in the material on values of mechanical/fracture parameter of the extruded 
composite (Řoutil et al. 2010a). For this purpose tested samples (22.5×19×200 mm) were 
prepared/cut by the specific way from the extruded profile, according to scheme in Fig. 4. 
Two sets of specimens signed as A and B were prepared, each consist of 9 samples. 
Subsequently they were tested (three-point bending test of notched specimens) 
and fracture parameters were determined using obtained load–deflection diagrams 
(Fig. 4). Values of fracture toughness as well as specific fracture energy (Fig. 5) confirm 
and quantify effect of the produce technology on the values of material parameters which 
change their values along the height of the extruded profile.  
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Fig. 3 Equipments for the extrusion technique  

 

 
Fig. 4 Scheme of preparation of tested samples from the extruded profile (left; dotted 

lines shows notches), corresponding load–deflection diagrams recorded during 
 the three-point bending tests of notched specimens 

  
Fig. 5 Values of effective fracture toughness (left) and specific fracture energy (right) 
of studied extruded composites, average values and coefficients of variation (COV – 

signed by triangles) are shown for the both parameters 
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Composites with electro-conductive admixtures 
Values of effective fracture toughness and specific fracture energy of seven types 

of special composites are presented and compared in this section (Řoutil et al. 2009). 
Described experiments were performed in order to compare the fracture-mechanical 
parameters values of composites for the special applications (Fig. 6) selected according 
to the electrical features (investigated simultaneously in a specialized laboratory) which 
were developed by VUSTAH and to recommend the composites suitable 
from the fracture-mechanical point of view for the next stages of the research. During 
these experiments (notched specimens with the size 50×10×250 mm, Fig. 6) some useful 
fracture-mechanical parameters of cement based composites were obtained. Note that 
together 13 types of composites were tested during the described research, each set 
consist of 15 specimens. Obtained values of effective fracture toughness and specific 
fracture energy for chosen studied composites are shown in Fig. 7. 

 
Fig. 6 Application of studied composite for the heating core of the structural member 

(left); configuration of the three-point bending test (right) 

  

Fig. 7 Values of effective fracture toughness (left) and specific fracture energy (right) 
of studied composites, average values, standard deviations and coefficients of variation 

(COV – signed by triangles) are shown for the both parameters 

Recommendation from the fracture-mechanical point of view was that composite 
NK 14f shows the highest values of effective fracture toughness as well as specific 
fracture energy. When we consider composites with a combination of two types of carbon 
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particles (CR2 995 and carbon particles which seems to be more suitable from electrical 
features point of view), we can point out composite NK 54d. Details of the bath content 
can be found in (Řoutil et al. 2009). It seems that the suitable amount of carbon particles 
can improve the fracture-mechanical parameters, but on the other hand oversized 
amount of carbon particles leads to lower values of fracture-mechanical parameters. 

3. Concluding remarks 
The paper shows the use of the determined fracture parameters (effective fracture 

toughness and specific fracture energy) during the development of fibre reinforced 
cement based composites, where they were used for the recommendation 
of the composites suitable from the fracture-mechanical point of view for the next stages 
of the research.  

All presented composites show a high value of fracture energy – these values are 
much higher than values of composites without fibres and present great advantage 
of these materials. Simultaneously we can observe quite high variability of studied 
fracture-mechanical parameters. It is necessary to take into account this phenomenon. 
Note that the structural design which takes into account the nonlinear fracture mechanics 
principles as well as probability aspects is still not common in civil engineering. 
This situation is noticeable especially in the case of quasi-brittle structures/structural 
members made typically of cement based composites. One possibility present the 
complex approach to the design and evaluation of quasi-brittle structures/structural 
members made of (advanced) cement based composites (Fig. 8), which presents object 
of interest of two research groups at the Institute of Structural Mechanics, Brno University 
of Technology (Keršner et al. 2007). The first one, under supervision 
of prof. Zbyněk Keršner, is focused on the nonlinear fracture mechanics, while the latter, 
around prof. Drahomír Novák, deals with the stochastic computational mechanics. 
As these subjects are topical also in the field of transport structures, there is a space 
for the closer cooperation between mentioned research teams and research teams 
from the Jan Perner Transport Faculty. 

 
Fig. 8 The scheme of the complex approach to the design and evaluation of quasi-brittle 

structures/structural members (LHS means Latin Hybercube Sampling) 
 
Předloženo: 10.06.2013 
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Resumé 

UPLATNĚNÍ LOMOVÝCH PARAMETRŮ PŘI VÝVOJI 
SPECIÁLNÍCH VLÁKNOVÝCH KOMPOZITŮ 

Ladislav Řoutil, Zbyněk Keršner 

Přehledový příspěvek nastiňuje využití stanovených lomově-mechanických parametrů 
při řešení dílčích problémů vývoje vláknokompozitů (hledání vhodného složení vláknokopozitu 
s elektrovodivou příměsí, kvantifikace vlivu výrobní technologie – extruze a vlivu degradace 
kompozitu) realizovaného ve spolupráci s Výzkumným ústavem stavebních hmot především 
při řešení projektu FT-TA3/027 – Multifunkční kompozity mimořádných vlastností na bázi 
anorganických nanosložek (2006–2010), příp. CIVAK – Centrum integrovaného výzkumu 
anorganických kompozitů (2006–2011). V závěru je představen přístup ke komplexnímu posouzení 
konstrukcí/konstrukčníh prvků z cementových kompozitů a tým zabývající se na STM FAST VUT 
v Brně dlouhodobě lomovou mechanikou kvazikřehkých kompozitů a je otevřena možnost budoucí 
spolupráce s pracovišti Dopravní fakulty Jana Pernera. 
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VĚDECKÝ PROFIL KATEDRY ELEKTRONIKY, ELEKTROTECHNIKY 
A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY V DOPRAVĚ 

Radovan DOLEČEK 

Katedra elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky v dopravě 

1. Katedra elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky v dopravě
Katedra Elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky v dopravě (KEEZ)

vznikla v srpnu 1998 rozdělením stávající katedry Dopravní infrastruktury, která v té době 
zajišťovala výuku ve dvou studijních oborech. 

Prvním vedoucím katedry KEEZ se stal prof. Ing. Pavel Bezoušek, CSc. Společně 
s rozdělením původní katedry se rozdělily i studijní obory a katedra KEEZ tak od svého 
vzniku zajišťovala výuku původního studijního oboru Dopravní infrastruktura – 
elektrotechnická zařízení v dopravě (DI-EZD). K 1.1.2005 došlo k další změně 
v personálním zabezpečení činnosti katedry, kdy někteří akademičtí pracovníci katedry, 
včetně prof. Bezouška, přešli na dnešní Fakultu elektrotechniky a informatiky (FEI). 
Katedra KEEZ i nadále ve svých prostorech zajišťovala výuku studijního oboru DI-EZD. 
V letech 2005 až 2010 vedl katedru prof. Ing. Vladimír Schejbal, CSc. Za jeho vedení byli 
habilitováni noví docenti a profesoři.   

Současným vedoucím KEEZ je doc. Ing. Radovan Doleček, Ph.D. Za jeho vedení 
byla prodloužena akreditace bakalářského a magisterského studijního oboru a v roce 
2011/2012 došlo k přejmenování obou oborů na Elektrotechnické a elektronické systémy 
v dopravě (ESD).  

V současné době je katedra tvořena třemi profesory (prof. Ing. Vladimír Schejbal, 
CSc., prof. Ing. Jaroslav Novák, CSc., prof. Ing. Jiří Lettl, CSc.), dvěma docenty 
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(doc. Ing. Stanislav Gregora, Ph.D., doc. Ing. Radovan Doleček, Ph.D.), čtyřmi odbornými 
asistenty (Ing. Dušan Čermák, Ph.D., Ing. Ondřej Černý, Ph.D., Ing. Zdeněk Mašek, 
Ph.D., Ing. Ladislav Mlynařík, Ph.D.) a třemi asistenty (Ing. Karel Dvořák, Ing. Václav 
Lenoch, Ing. Petr Sýkora). Kromě těchto zmiňovaných pracovníků je studijní obor ESD 
zabezpečen mnohými odborníky z praxe (celkově 6 odborníků z praxe), díky kterým je 
rozšířeno spektrum odborného zaměření katedry a výuka technicky náročných předmětů 
s rozdílnou problematikou. Studenti ESD se seznamují s elektronickými a 
elektrotechnickými systémy u železničních a silničních prostředků, se systémy dopravní 
infrastruktury a s energetikou. Zapojení odborníků z praxe do pedagogického procesu je 
provedeno tak, aby absolventi byly co nejvíce spjati s praktickými požadavky firem a tím 
byli na trhu práce žádoucí. 

Katedra KEEZ pokrývá z pohledu výuky velmi široké spektrum předmětů, přičemž 
je ve všech těchto oblastech kladen velký důraz na neustálou modernizaci teoretické i 
praktické výuky, což je provázáno i na neustálý vývoj ve všech oblastech dopravy a 
dopravních systémů. S tím souvisejí i aktivity spojené se zaváděním nových povinně 
volitelných a volitelných předmětů, a to i s možností výuky vybraných předmětů 
v anglickém jazyce. S cílem trvalého zkvalitňování výuky souvisí i zapojování studentů 
do projektové výuky a prakticky zaměřené řešení úloh. 

2. Vědecko-výzkumná činnost KEEZ 
Významná část aktivit KEEZ je zaměřena na vědecko-výzkumnou činnost, která 

ve většině případů probíhá formou projektové spolupráce a formou hospodářských smluv 
s významnými firmami v různých elektrotechnických oborech.  

Katedra KEEZ průběžně pracuje na projektech vědy a výzkumu za podpory 
agentur TAČR a GAČR, ministerstev MPO a MD, univerzitních projektů SGS a smluv 
s partnery z průmyslové oblasti. Na činnostech spojených s řešením těchto projektů se 
pracuje formou vědeckých týmů, kdy každý tým je jinak odborně profilován. 
Do vědeckých týmů patří i studenti doktorského studia a k řešení projektů přispívají i 
studenti svými bakalářskými a diplomovými pracemi. 

Z hlediska odborné profilace lze pracovní týmy katedry KEEZ rozdělit na zaměření: 
• řízení elektrických pohonů 
• řízení spalovacích motorů 
• autoelektronika a autotronika 
• nadřazené vozidlové řízení u kolejových vozidel 
• trakční a netrakční energetika 
• sdělovací a radiolokační systémy. 

 
V oblasti řízení elektrických pohonů má pracovní tým vedený prof. Jaroslavem 

Novákem velké zkušenosti v oblasti řízení trakčních synchronních motorů 
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s permanentními magnety (PMSM). Při výzkumu regulačních struktur tento pracovní tým 
spolupracoval a i nadále spolupracuje s významnými výrobci dopravní techniky, jakým je 
například ŠKODA Plzeň. Pracovní tým navrhl a aplikoval vhodnou regulační strukturu 
pracující i v režimu sníženého magnetického toku (odbuzování) v současnosti moderního 
pomaluběžného trakčního pohonu s PMSM. Své rozsáhlé znalosti nyní aplikuje při řešení 
výzkumného projektu, který má za cíl nalézt optimalizované řízení trakčního pohonu 
s volně otáčivými koly. Na tomto projektu spolupracuje s firmami VÚKV a ŠKODA 
Electric. Pro potřeby tohoto výzkumu je na DFJP budováno experimentální kolejové 
vozidlo pro rozchod 600 mm. 

V oblasti řízení spalovacích motorů má pracovní tým vedený Ing. Zdeňkem 
Maškem, Ph.D. zkušenosti jak s aplikacemi standardních automobilových spalovacích 
(zážehových i vznětových) motorů, tak i speciálně konstruovaných motorů. V rámci 
speciálních konstrukcí byla na pracovišti navržena vstřikovací jednotka pro motocyklové 
motory. Své znalosti z oblasti přímého řízení takovýchto motorů tým využívá i při řešení 
dalších vědeckých projektů, jejichž cílem je mimo jiné optimalizace spotřeby u kolejových 
i silničních vozidel s diesel-elektrickým či diesel-hydraulickým systémem. Příkladem 
výzkumných činností je spolupráce s firmou CZ-LOKO.  

V oblasti nadřazeného vozidlového řízení u kolejových vozidel se další pracovní 
tým vedený doktorem Maškem zaměřuje na problematiku součinnosti jednotlivých 
vozidlových systémů, a to nejen hlavních pohonných vozidlových jednotek. V této 
souvislosti jsou pracovním týmem řešeny i legislativní problémy návrhu a vývoje těchto 
systémů a legislativní problematika následné aplikace na kolejovém vozidle. V rámci 
výzkumného projektu navrhl systém řízení kolejového vozidla s diesel-hydraulickým 
systémem. 

V oblasti autoelektroniky a autotroniky se pracovní tým vedený doc. Stanislavem 
Gregorou zabývá moderními automobilními trendy v konstrukci silničních vozidel a trendy 
týkající se sériové a paralelní diagnostiky silničních vozidel. Poznatky z této oblasti jsou 
následně kromě výuky promítány i do dalších výzkumných aktivit pracovníků KEEZ. 

V oblasti trakční a netrakční energetiky pracovní tým vedený doc. Radovanem 
Dolečkem se zabývá problematikou přenosů elektrické energie směrem k místu spotřeby 
a jeho řízením a ovlivňováním. V souvislosti s touto problematikou je prováděn i výzkum 
v oblasti trakčních napájecích systémů, které jsou využívány v ČR. V této výzkumné 
problematice jsou hlavními partnery SŽDC a EŽ. 

Ve výzkumné oblasti týkající se sdělovacích a radiolokačních systémů probíhá 
výzkum v návaznosti na dlouholeté aktivity firem pardubického regionu. Do výzkumu je 
zapojen i tým katedry KEEZ pod vedením prof. Schejbala, který se v současné době 
zabývá výzkumem šíření signálů a aplikacemi radarů (např. UWB, primárních a 
sekundárních přehledových radarů pro řízení letového provozu). 

Na základě VaV činnosti vznikají desítky hodnocených výstupů v podobě 
odborných článků publikovaných v impaktovaných a recenzovaných časopisech 
a příspěvků na uznávaných mezinárodních konferencích. 
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3. Publikační činnost katedry KEEZ 
Výsledky z řešení odborných projektů a výzkumných úkolů jsou jednotlivými 

zaměstnanci KEEZ průběžně publikovány. Mnohé výsledky není možné v rámci 
partnerských smluv vždy plně zveřejňovat. Pracovníkům katedry se daří publikovat své 
články nejen v rámci národních, ale hlavně zahraničních konferencí a časopisů v celém 
světě Příspěvky jsou díky vysoké odborné úrovni publikovány do impaktovaných nebo 
recenzovaných časopisů v databázích WoS a Scopus. 

4. Vnější vztahy katedry KEEZ 
V rámci řešení odborných aktivit katedra KEEZ spolupracuje s několika 

významnými tuzemskými partnery z průmyslu. Mezi nejvýznamnější partnery lze uvést 
firmy ŠKODA Electric a.s., EŽ Praha a.s., Siemens, s.r.o., CZ LOKO a.s., VUKV a.s., 
SŽDC s.o. a pardubické firmy, vyrábějící sdělovací techniku (např. ERA, Retia, T-CZ 
atd.). 

Pracovníci KEEZ se při svých odborných aktivitách nezaměřují pouze na uvedené 
firmy, ale i nadále se snaží rozšířit portfolio spolupracujících firem a organizací 
vyhledáváním dalších partnerů pro řešení technicky zaměřených projektů, a to nejen v 
rámci ČR. Spolupracující firmy se následně podílejí ať již přímo nebo nepřímo i na 
propojování pedagogické činnosti s praxí. Tento cíl rozvoje je velmi úzce svázán s 
možnostmi získávání dalších zkušeností spjatých s vědecko-výzkumnou a pedagogickou 
činností. 
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Resumé 

VĚDECKÝ PROFIL KATEDRY ELEKTRONIKY, ELEKTROTECHNIKY A ZABEZPEČOVACÍ 
TECHNIKY V DOPRAVĚ 

Radovan DOLEČEK 

Příspěvek se zabývá stručným shrnutím vědecko-výzkumné a pedagogické profilace  
Katedry Elektrotechniky, Elektroniky a Zabezpečovací techniky v dopravě (KEEZ) na Dopravní 
fakultě Jana Pernera (DFJP). Katedra zajišťuje výuku v rámci studijního oboru Elektrotechnické a 
elektronické systémy v dopravě (ESD) a elektrotechnických předmětů u studijních oborů na DFJP.  

 

Summary 

RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITIES OF DEPARTMENT OF ELECTRICAL AND 
ELECTRONICAL ENGINEERING AND SIGNALLING IN TRANSPORT  

Radovan DOLEČEK 

The paper deals with the brief summary of the research and development activities of 
Department of Electrical and Electronical Engineering and Signalling in Transport (KEEZ), Jan 
Perner Transport Faculty (JPTF). At present department provides education in the study program of  
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Electrical Equipment in Transport (EET) and electrical engineering courses for  study programs at 
JPFT. 

 

Zusammenfassung  

WISSENSCHAFTLICHES PROFIL  DES LEHRSTUHLES ELEKTRONIK, ELEKTRO-UND 
SICHERHEITSSYSTEME  IM TRANSPORT 

Radovan DOLEČEK 

Das Papier enthält eine kurze Zusammenfassung der wissenschaftlich-pädagogischen 
Forschung und Profilierung der Fakultät für Elektrotechnik, Elektronik und Sicherheitstechnik im 
Verkehr (KEEZ) on Jan Perner Transport Fakultät (EJPD). Die Abteilung bietet Ausbildung in der 
Studienrichtung Elektrische und elektronische Systeme im Verkehr (ESD) und Elektrotechnik 
Themen in den Bereichen Studium an EJPD. 
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1.  Nízkopodlažní tramvaje 
Tramvajová vozidla mají oproti standardním železničním vozidlům některá 

specifika způsobená provozním prostředím - tramvajové tratě jsou vedeny ulicemi 
městské zástavby, často nejsou odděleny od automobilové dopravy, vyznačují se 
výskytem oblouků o velmi malém poloměru a prudkými stoupáními. Náročné trasování 
tramvajových tratí tedy již samo o sobě klade na konstrukci vozidel vysoké nároky. Dnes 
je navíc vzhledem ke stále vzrůstajícímu podílu obyvatel s omezenou schopností pohybu 
nutné realizovat vozidla jako alespoň částečně nízkopodlažní, což ještě dále zvyšuje 
náročnost konstrukčního řešení těchto vozidel. 

Za vysokou podlahu se považuje podlaha umístěná ve výšce cca 600 až 900 mm 
nad temenem kolejnice (TK), nízká podlaha je pak ve výšce cca 350 až 450 mm nad TK. 
Z hlediska podílu nízké podlahy se nízkopodlažní tramvajová vozidla rozdělují do dvou 
kategorií – částečně nízkopodlažní a plně nízkopodlažní. Podíl nízké podlahy u částečně 
nízkopodlažních tramvají se pohybuje v rozmezí od cca 15 % do 75 %, v případě plně 
nízkopodlažních vozidel se pak nízká podlaha nachází po celé délce salónu pro cestující. 

První nízkopodlažní tramvajová vozidla začala být vyráběna v druhé polovině 80. 
let 20. století. Od té doby vznikl velký počet různých technických řešení nízkopodlažních 
tramvají, jejich společným cílem je vždy dosažení co nejvyššího podílu podlahové plochy, 
jíž lze považovat za nízkopodlažní a zároveň co nejmenšího zúžením průchozí uličky 
v interiéru vozidla nad podvozky.  
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Umístění nízké podlahy nad podvozky tramvaje vyžaduje použití speciálních 
podvozků. U částečně nízkopodlažních tramvají jsou tyto podvozky řešeny často jako 
běžné, tedy nepoháněné a jako hnací podvozky jsou použity standardní podvozky, nad 
kterými se nachází podlaha ve standardní výšce. U plně nízkopodlažních tramvají jsou 
pak všechny podvozky, včetně hnacích, řešeny jako speciální, tedy takové, které nad 
sebou v prostoru pro cestující dovolují realizaci nízké podlahy. 

Společným znakem téměř všech typů nízkopodlažních podvozků je použití 
nezávisle otáčivých kol namísto klasického dvojkolí. V případě hnacích podvozků může 
být uložení trakčních motorů a následný přenos silového momentu řešeny mnoha 
způsoby. Nejčastěji jsou použita volná kola, která jsou vždy poháněna dvojicí podélně 
uložených trakčních motorů s oboustranným výstupem pomocí úhlové převodovky, 
jedním trakčním motorem je tedy zajištěn pohon vždy dvou za sebou umístěných kol. 
Další možností je pohon každého kola vertikálně umístěným trakčním motorem, kdy je 
pohon opět řešen pomocí úhlové převodovky. Jinou - také užívanou - koncepcí je uložení 
trakčního motoru ve skříni vozidla, moment je pak přenášen pomocí kloubového hřídele 
na převodovku, která přímo pohání kolo na jedné straně 'nápravy', kolo na druhé straně 
je pak poháněno pomocí spojovací hřídele a další převodovky. Existují - a jsou používány 
- i další koncepce, z uvedených příkladů však plyne, že v důsledku umístění nízké 
podlahy i nad podvozky vozidla rapidně stoupá jejich technická složitost.  

Chování nezávisle otáčivých kol pohybujících se v koleji je odlišné od chování 
klasických dvojkolí. Zatímco je dvojkolí používáno od samého vzniku kolejových vozidel 
a tudíž je problematika jeho chování v koleji dobře zvládnuta, nezávisle otáčivá kola jsou 
v oblasti kolejových vozidel poměrně novým prvkem, který je potřeba nadále detailně 
zkoumat. 

Použití nezávisle otáčivých kol v pojezdu tramvajových vozidel bylo vynuceno 
požadavkem na jejich nízkopodlažnost. Nicméně je možné je využít i pro další významné 
zlepšení vlastností vozidla - v případě nezávisle otáčivých kol, kde je každé kolo 
poháněno vlastním trakčním motorem, je možné řídit jednotlivé motory s cílem zlepšení 
jízdních vlastností vozidla, zejména snížení opotřebení kol a kolejnic, zabránění 
případným skluzům a zvýšení bezpečnosti vozidla proti vykolejení. 
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2.  Tramvaj 15T 

 
Obr. 1 Tramvaj Škoda 15T ForCity 

Fig. 1 Tram Škoda 15T ForCity 
Škoda Transportation ve spolupráci se Škodou Electric navrhla a v současné době 

vyrábí tramvaje továrního typu 15T známé pod obchodním názvem ForCity – viz Obr. 1. 
Tato tramvaj, speciálně navržená pro Dopravní podnik Hlavního města Prahy - musela 
splnit již ve stádiu návrhu velice přísné požadavky určené zadavatelem. Z hlediska 
důsledků na technické řešení trakčního pohonu to byla hlavně stoprocentní 
nízkopodlažnost bez jakýchkoliv schodů uvnitř vozidla, požadavek na otočné podvozky 
a také požadavek na pohon všech kol tramvaje. 

Tyto požadavky přiměly výrobce použít doposud málo užívaný koncept, kdy jsou 
volná kola poháněna bez použití jakékoliv převodovky pomocí synchronních motorů 
buzených permanentními magnety. Toto řešení sice umožnilo splnit zadávací podmínky, 
narostla tím však značně složitost vozidla - pohon zajišťuje šestnáct trakčních motorů 
napájených ze šestnácti napěťových střídačů, přičemž je patřičná spolupráce šestnácti 
trakčních pohonů zajišťována nadřazeným řídicím systémem. 

Zvolená koncepce na první pohled působí dojmem zbytečné složitosti. Již při 
druhém pohledu však vyvstanou i mnohé výhody, které může zajistit právě jen 
individuální pohon kol synchronními motory. Krom výše zmíněných možností snížení 
opotřebení kol i kolejnic, zabránění případným skluzům a zvýšení bezpečnosti proti 
vykolejení to je i velká dynamika pohonu a také jeho velká redundance, která je v těžkém 
pražském provozu také výhodou. 

Vzhledem k tomu, že stávající vozidlo uvedené možnosti využívá jen částečně, 
vznikl společný výzkumný projekt Katedry elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací 
techniky v dopravě Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice, Výzkumného 
ústavu kolejových vozidel, a.s. a Škody Electric a.s., který si klade za cíl optimalizovat 
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řídicí algoritmy tramvajových vozidel s volnými koly tak, aby bylo možné využívat všechny 
možnosti, které zvolený způsob pohonu skýtá. 

Protože by byly experimenty spojené s optimalizací řídicích algoritmů na reálné 
tramvaji v první fázi poměrně obtížné, bylo přistoupeno ke stavbě lehkého 
úzkorozchodného experimentálního vozidla, na kterém budou navržené algoritmy 
zkoušeny a optimalizovány dříve, než budou implementovány do řídicího systému 
tramvaje. 

3.  Experimentální vozidlo 

Mechanická koncepce vozidla 
Vozidlo je navrženo jako úzkorozchodné o rozchodu 600 mm. Užití tohoto 

rozchodu umožňuje výrazně snížit pořizovací náklady, zároveň skýtá možnost užívat 
coby zkušební trať Mladějovskou průmyslovou dráhu, kde není zaveden pravidelný 
celotýdenní provoz, navíc tato trať vykazuje značně komplikované směrové i výškové 
vedení, což je pro experimenty žádoucí. 

Další konstrukce experimentálního vozidla je již podřízena snaze přiblížit se 
tramvaji typu 15T, lépe řečeno jednomu jejímu podvozku. Proto byla zvolena 
třínápravová koncepce, kde je hlavním prvkem otočný podvozek, v němž jsou umístěna 
čtyři kola spojená pomocí planžetových spojek se čtyřmi trakčními motory. Trakční 
motory spolu s koly jsou v rámu podvozku zavěšeny pomocí ojniček, které jsou osazeny 
tenzometrickými snímači působících sil – toto řešení umožní měřit vliv řídících algoritmů 
na síly, které budou působit na kola při jízdě po přímé trati i v oblouku. Zmíněný 
čtyřkolový podvozek je zavázán pod hlavní rám, který je částečně nesen třetí nehnanou 
nápravou, realizovanou pomocí klasického tuhého dvojkolí. 

Na hlavním rámu je umístěn jednak elektrický rozváděč, v němž je umístěna až na 
zmíněné trakční motory a akumulátorové baterie zavěšené pod hlavním rámem poblíž 
třetí nápravy veškerá elektrická výzbroj vozidla. Dále je na hlavním rámu umístěn podélný 
stůl a po jeho stranách podélné lavice pro obsluhu. Celé vozidlo je pak kryto lehkou 
plechovou stříškou – viz Obr. 2. 

Vozidlo je vybaveno dvěma nezávislými brzdovými systémy. Provozní brzdou je 
elektrodynamická rekuperační brzda. Brzdu parkovací a nouzovou tvoří vřetenová ruční 
brzda, jíž je jednostranně obržděna třetí běžná náprava.  
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Obr. 2 Experimentální vozidlo 
Fig. 2 Experimental vehicle 

Elektrická výzbroj experimentálního vozidla 
Vzhledem k tomu, že není trať Mladějovské průmyslové dráhy zatrolejována, je 

vozidlo stavěno jako akumulátorové. S přihlédnutím k možnostem trakčního pohonu 
a předpokládané spotřebě bylo zvoleno napětí trakční akumulátorové baterie 96 V. Tato 
baterie je složena z 8 trakčních olověných akumulátorů o kapacitě 150 Ah při režimu 
vybíjení C5. 

Elektrické schéma je zobrazeno na obrázku Obr. 3. Trakční baterie TBAT je 
připojena na hlavní odpojovač Q. Ten zajišťuje jednak bezpečné odpojení veškeré 
elektrovýzbroje vozidla od akumulátorové baterie, dále pak slouží jak bezpečnostní 
vypínač pro případ havárie. Za hlavním odpojovačem je připojen pojistkový odpojovač FA 
HL, osazený pojistkami 2x125 A/aM. Následuje stejnosměrná sběrnice, na kterou jsou 
připojeny další obvody. V první řadě to je přes jistič FA nabíječ (16A/C) nabíječ trakční 
baterie – použit je typ AXIstand 96-25 od fy. AXIMA, což je plně automatický procesorově 
řízený nabíječ. Napájení nabíječe je realizováno z běžné sítě 3x400 V~/50 Hz. 

Dále jsou na stejnosměrnou sběrnici připojeny přes jistič FA vl_spot (8 A/C) 
obvody vlastní spotřeby vozidla. Za zmíněným jističem je přes LC filtr připojena sestava 
DC-DC měničů zajišťujících napájení netrakčních obvodů. Přes zvláštní jistič je také na 
stejnosměrnou sběrnici připojen střídač 96 V=/230 V~ pro napájení výpočetní techniky 
a dalších přístrojů nutných pro zajištění zkušebních jízd. 
Konečně je na stejnosměrnou sběrnici připojena přes jističe FA TP1÷4 (25 A/C) i čtveřice 
trakčních pohonů. Tyto jsou realizovány jako napěťové střídače osazené prvky IGBT. Na 
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vstupu jsou tedy umístěny kondenzátory nabíjené pomocným relé, jež jsou po nabití 
přemosťovány stykači K TP1÷4. Za stykači je pak umístěna čidla proudu ITP1÷4 a vlastní 
moduly střídačů od fy. Semikron a to typu SK 75 GD 066 T. Na tyto moduly jsou opět 
přes čidla proudu připojeny trakční motory typu AKM 74P s integrovanými čidly polohy. 

 

 
Obr. 3 Blokové schema elektrické výzbroje experimentálního vozidla 
Fig. 3 Block diagram of electrical equipment of experimental vehicle 

4.  Řízení trakčních pohonů 
Řízení na úrovni trakčních pohonů je realizováno pomocí dvoudeskových 

regulátorů Škoda, které vyhodnocují průběhy napětí a proudů spolu s polohami rotorů 
trakčních motorů a na základě výpočtů spínají jednotlivé výkonově tranzistory 
výkonových IGBT modulů Semikron SK75GD066. Mezistupeň mezi regulátory 
a tranzistory je tvořen kompaktními budiči Semikron SKHI61. 

Spolupráci čtyř trakčních pohonů sestávajících z čtveřice trakčních motorů 
napájených ze čtveřice střídačů zajišťuje nadřazený řídicí systém.  

Struktura řídicího systému vozidla je zobrazena na obrázku Obr. 4. 
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Obr. 4 Blokové schema řídicího systému experimentálního vozidla 

Fig. 4 Block diagram of control system of experimental vehicle 

Požadavky na nadřazené řízení 
Na Obr. 4 jsou uvedeny některé datové toky, se kterými nadřazené řízení pracuje. 

Základní komunikace probíhá mezi podřazenými regulátory, kterým nadřazený řídicí 
systém zadává žádaný moment, směr jízdy a blokování pulzů střídačů. K dělení 
žádaného moment mezi jednotlivé podřazené regulátory je nutný příslušný algoritmus. 
Pro účely jeho výpočtu je nutné zpracovávat signály ze snímačů otáček jednotlivých 
poháněných kol, dále samozřejmě požadavky z ovládacího panelu, kde jsou obslužné 
prvky, jako je páka pro zadání trakčního momentu, přepínač směru jízdy a spínač 
blokování pulzů.  

Nadřazené řízení dále bude zajištovat monitorování energetických toků střídačů, 
stavu akumulátorové baterie a informace o stavu podřazených regulátorů. Je také 
nezbytné, aby řídicí systém dokázal rozpoznat, zda se pohybuje na přímé trati či 
v oblouku. K těmto účelům poslouží GPS modul, z jehož údajů bude následně vypočteno, 
o jakou oblast trati se jedná.  

Z předchozích požadavků je patrné, že objem zpracovávaných dat je značný 
a náročný na čas. Nezbytná je také možnost ladění a monitorování programu v průběhu 
testování algoritmů. 
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Řídicí systém nadřazeného řízení 
Na základě požadavků na nadřazené řízení byl vybrán systém CompactRIO cRIO-

9022 (Obr. 5) od fy. National Instruments, který pracuje v reálném čase a zároveň splňuje 
náročné požadavky kladené na jeho hardware.Navíc má tento regulátor výhodu 
v podpoře programování pomocí grafického vývojového softwaru LabView. Ten 
umožňuje velice efektivní a intuitivní tvorbu řídicích algoritmů včetně jejich snadné 
modifikace, zároveň bude tento systém sloužit ke sběru dat v průběhu zkušebních jízd.  

Hlavními částmi zvoleného řídicího systému cRIO-9022 je RT procesor 533 MHz 
RT, interní paměť pro ukládání programu a dat 2 GB a operační paměť 256 MB DRAM. 
Pro možnost rozšíření paměti pro ukládání dat slouží vysokorychlostní USB Port. Ke 
komunikaci slouží 2x síťové rozhraní Ethernet a UART sériová linka (RS-232). 

Chassis řídicího systému obsahuje integrované programovatelné hradlové pole 
FPGA LX50 Virtex-5, které umožnuje provádět část výpočtů mimo procesoru na tomto 
hradlovém poli. K pokrytí požadavků pro vstupy a výstupy bylo vybráno pět I/O modulů, 
které byly umístěny ve sběrnicové vaně, která umožnuje umístění až osmi I/O modulů. 

 
Obr. 5 Řídicí systém Compact RIO od fy. National Instruments 

Fig. 5 Control system Compact RIO made by National Instruments 

5. Závěr 
V současné době je dohotovována mechanická část vozidla, v pokročilém stádiu 

rozpracovanosti je i elektrická výzbroj experimentálního vozidla. V průběhu léta 2013 
budou probíhat jízdní zkoušky a vlastní optimalizace řídicích algoritmů. V roce 2014 by 
pak výsledky výzkumu měly být aplikovány na reálných tramvajích. Věříme, že tento 
výzkumný projekt pomůže zlepšit jízdní vlastnosti zmiňovaných tramvají tak, aby bylo 
plně využito nových možností, které netradiční způsob jejich trakčního pohonu skýtá. 
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Resumé 

VÝZKUM ŘÍZENÍ POHONŮ KOLEJOVÉHO VOZIDLA S NEZÁVISLE OTÁČIVÝMI KOLY 

Ondřej ČERNÝ, Václav LENOCH, Jaroslav NOVÁK, Petr SÝKORA 

Příspěvek informuje o aktivitách zaměřených na výzkum metod synchronizovaného řízení 
pohonů kol kolejového vozidla s nezávisle otáčivými koly. Tyto metody jsou vhodné zejména pro 
řízení pohonů nízkopodlažních tramvají. V příspěvku jsou podány informace o specifikách jízdy 
kolejového vozidla s nezávisle otáčivými koly v kolejové dráze, o očekávaných přínosech 
synchronizovaného řízení a o konstrukci speciálního vozidla, na kterém je připravován 
experimentální výzkum v této oblasti. 

 

Summary 

RESEARCH OF TRACTION DRIVE CONTROL FOR FREE-WHEEL VEHICLES 

Ondřej ČERNÝ, Václav LENOCH, Jaroslav NOVÁK, Petr SÝKORA 

The biggest part of now manufactured tram-cars is realized as a low-floor vehicles. It is very 
pleasant for passengers, but it brings many difficulties for technical construction of such a this tram-
cars. The biggest problem is construction of bogies - it is common, that in the height of classical 
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shaft is the floor, so it is not possible to use classical mounted axle and it is necessary to use free 
wheels. The characteristics of classical mounted axle in the rail is quite well known for many years, 
nor the the characteristics of free wheels, so there is lot of space for research, and more - there is 
lot of space, how to use features of free wheels, that should be better in the curves, than features of 
mounted axle. 

This - and the fact, that Skoda Transportation now manufactures tram-cars type 15T called 
ForCity, that are using free-wheels driven by low speed gear-less PMSM - let us to start research 
project with cooperation with Skoda Electric a VUKV. The project is focused on optimization of 
control algorithms for upper control system for such a this vehicles. 

The project has three steps. The first step is simulation of free-wheel driven tram-car in the 
rail and developement of control algorithms on this simulation. The second step is project and 
construction of special narrow-track experimental rail car, that would be used for experiments and 
verification of the algorithms. The last step should be implementation of developed algorithms to 
control systems of real tram. 

The experimental rail car is projected as a accumulator powered vehicle with four free 
wheels driven by four gear-less PMSM suplied from four voltage inverters. These inverters are 
controled in current, velocity and torque loop by DSPs. The upper control system is realized by 
National Instruments Compact RIO system, which was chosen because of its good mechanical 
construction and possibility of graphical programming. 

Now, there is finishing the construction of the experimetal vehicle and laboratory 
developement of the algorithms, in a few weeks we are going to start the experimets with the 
experimetal rail-car at the Mladejov industry railway, so the developed algorithms could be used in 
2014 at real tram 15T. 

 

Zusammenfassung 

FORSCHUNG ANTRIEBSSTEUERUNG DES SCHIENENFAHRZEUGES MIT UNABHÄNGIG 
ROTIERENDEN RÄDER 

Ondřej ČERNÝ, Václav LENOCH, Jaroslav NOVÁK, Petr SÝKORA 

Der Artikel beschreibt die Forschungsmethoden für die Lenksynchronisation des 
Allradantriebs des Wagens mit Losradsätzen. Diese Methoden sind besonders für die Antriebe 
Niederflur-Straßenbahnen tauglich. Der Artikel übermittelt die Informationen über die 
Besonderheiten des Schienenfahrzeuges mit den Losradsätzen der Schienenstrang, über die 
erwarteten Vorteile des synchronisierten Antriebs und über die Bau des Spezialfahrzeugs, das für 
die experimentelle Forschung in diesem Bereich vorbereitet ist. 
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1. Úvod 
Článek se zabývá situací, jež může nastat po průrazu dvojice diod ve 

dvanáctipulzním usměrňovači napájecí stanice 3kV DC, jsou-li v napájeném úseku 
přítomna rekuperující vozidla. Pro účely analýzy byl sestaven počítačový model 
napájecího řetězce v době rekuperace. Cílem výzkumu je analyzovat ohrožené 
komponenty napájecího řetězce v případě rekuperace do průrazem porušeného 
usměrňovače.  

2. Rekuperace energie zpět do trolejového vedení 
Ve stejnosměrné trakční napájecí soustavě platí pravidlo, že vyrobená energie 

musí být ve stejný okamžik spotřebována jinými spotřebiči a není možné ji vracet zpět do 
veřejné distribuční sítě. Tímto odběrem může být prakticky pouze jiné činné hnací 
vozidlo. Odlišná situace může nastat v případě průrazu dvou diod opačné polarity 
v jednom z můstků. V takové situaci dojde ke zkratu trakčního vedení a tím i ke zkratu 
rekuperujícího vozidla. Právě uvedený zkrat vytváří rekuperujícímu vozidlu potřebný 
odběr.  

Na obrázku 1 je uveden příklad takového stavu. Došlo k průrazu diod D5 a D2, 
čímž vznikl zkrat zdroje, který je v tomto schématu reprezentován kondenzátorem C 
stejnosměrného meziobvodu rekuperujícího vozidla. V případě, že by došlo k průrazu 
jiných diod, například D33 a D22 (případně D1 a D6), je zkrat rekuperujícího vozidla 
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omezen nejen parametry trakčního vedení, ale také sekundárním vinutím 
usměrňovačového transformátoru. 

V případě, že zpět do napájecí stanice poteče proud menší než je nastavená 
spoušť rychlovypínače, vypínač tento proud nevypne. V takovém případě je ohrožen 
odpojovač řazený mezi sběrnu stejnosměrného napětí a usměrňovačovou jednotku. 
Pouze u některých nejnověji postavených napájecích stanic je nainstalována ochrana 
indikující směr toku proudu do napájecí stanice, která následně vybaví spoušť 
rychlovypínače. 

 
Obr. 1 Směr toku rekuperovaného proudu usměrňovačem  

s porušenými diodami D5 a D2  

3. Odvození náhradního schématu a popis laboratorního transformátoru 
Za účelem provádění jednotlivých simulací bylo odvozeno náhradní schéma 

napájecího řetězce. Jedná se o simulace vlivu rekuperujícího vozidla na usměrňovač 
s proraženými polovodičovými diodami a jeho transformátor. 

 
Odvození náhradního obvodu v době rekuperace 

Na obrázku 1 byly naznačeny možnosti průchodu rekuperovaného proudu přes 
usměrňovač, případně sekundární vinutí transformátoru, v případě průrazu konkrétních 
diod (např. D1 a D6). Na obrázku 2 je uvedeno náhradní schéma umožňující simulovat 
poměry v takových případech.  

Ve střední části schématu je modelováno rekuperující vozidlo reprezentované 
především kondenzátorem meziobvodu Clok. Přesáhne–li napětí tohoto kondenzátoru 
aktuální hodnotu trolejového napětí, dochází k vlastní rekuperaci, tedy toku el. proudu 
z vozidla do trakčního vedení. Tento proud dodává v uvedeném náhradním schématu 
napěťově závislý zdroj proudu G. Zdroj G dodává proud o hodnotě Prek/Uc [A].  

Zenerova dioda Dzener má nastaveno Zenerovo napětí na hodnotu 3600V 
a simuluje tak schopnost vozidla regulovat napětí na svém sběrači právě na této hodnotě. 
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Vlastní modelovanou napájecí stanici v poruše popisuje levá část uvedeného 
schématu. V první fázi simulace plní napájecí stanice stejnou funkci jako napájecí stanice 
v pravé části schématu. V okamžiku simulovaného průrazu diod dojde pomocí spínače 
S1 ke zkratu rekuperujícího vozidla.  

 

 
Obr. 2 Náhradní schéma pro simulace poruch v době rekuperace  

 
Laboratorní transformátor s dvojicí sekundárních vinutí 

K měření vlastností stejnosměrného proudu tekoucího sekundárním vinutím 
transformátoru byl použit třífázový transformátor s dvojicí sekundárních vinutí. Primární 
vinutí je zapojeno do hvězdy. Převodový poměr transformátoru je 1:1.  Hodinový úhel 
laboratorního transformátoru odpovídá skutečnému provedení transformátorů s dvojicí 
sekundárních vinutí typu RESIBLOC a je Yyn0d1. Výkon transformátoru je 5000VA.  

Pro transformátor napájející dvanáctipulzní usměrňovač jsou nezbytnými 
podmínkami stejné rozptylové indukčnosti obou sekcí transformátoru a také stejná 
sdružená napětí na výstupu obou sekundárních vinutí. Experimentálním měřením byla 
zjištěna stejná sdružená napětí obou sekundárních vinutí naprázdno a rozdílné 
rozptylové indukčnosti obou sekcí transformátoru. Uvedený jev bohužel nebylo možné na 
stávajícím transformátoru nijak odstranit.  

4. Analýza poměrů na porušeném usměrňovači v době rekuperace 
V momentě průrazu konkrétní dvojice diod (podle příkladu na obr. 1) dochází ke 

zkratu stejnosměrné strany usměrňovače. V případě, že je v napájeném úseku 
rekuperující vozidlo, bude zkratován i tento dodatečný zdroj a jeho proud zvyšuje zatížení 
komponent napájecího řetězce. 

 
Stanovení průběhů proudu tekoucího zpět do napájecí stanice 

Pomocí simulací náhradního schématu z obrázku 2 byly analyzovány průběhy 
proudů, které mohou téci v případě průrazu konkrétních dvojic diod zpět do napájecí 
stanice. 

Jako příklad provedených simulací byla vybrána situace modelující dvě těsně se 
míjející vozidla, kdy první například brzdí k místu zastavení a druhé se z tohoto místa 
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rozjíždí. Obě vozidla se nacházejí v polovině meziměnírenské vzdálenosti která byla pro 
příklad zvolena 20km. Rekuperující vozidlo dodává výkon 6MW.  

V první fázi simulace je druhé vozidlo napájeno výhradně napájecími stanicemi, 
z nichž každá dodává polovinu jeho proudu (vozidlo je v polovině vzdálenosti). 

V čase 100ms začne první vozidlo rekuperovat, čímž dojde ke zvýšení napětí 
v troleji na 3600V. Rekuperovaný proud postupně pokryje veškerý odběr druhého vozidla. 
Proud dodávaný rekuperujícím vozidlem je dostačující pro krytí všech odběrů a proto je 
proud napájecích stanic nulový.  

V čase 200ms dojde k simulovanému průrazu diod D2 a D5 v usměrňovači první 
napájecí stanice. Zkrat způsobí pokles napětí na sběrači vozidla a vozidlo na tuto změnu 
zareaguje zvýšením proudu dodávaného do troleje, čímž udržuje na svém sběrači určitou 
hodnotu napětí. Protože se jedná o napětí nižší než je napětí druhé měnírny, začne tato 
měnírna společně s rekuperujícím vozidlem dodávat proud do druhého vozidla a zároveň 
do zkratu představovaného diodami D2 a D5 v poškozené stanici. Tato fáze bude trvat až 
do vypnutí stejnosměrného rychlovypínače v napájecí stanici, ve které došlo k poruše. 
Pomocí datové vazby rychlovypínačů vypne příslušný vypínač i v sousední měnírně.  

V případě nastavení stejnosměrného rychlovypínače nad hodnotu ustáleného 
zkratového proudu bude tato fáze trvat až do odpojení odpojovače řazeného mezi 
poškozený usměrňovač a sběrnu stejnosměrného napětí. Poteče-li tímto odpojovačem 
v době manipulace rekuperovaný proud, může dojít k jeho poškození. 

 

 
Obr. 3 Teoretický průběh proudu tekoucího zpět do napájecí stanice 

 
• maximální teoretický proud tekoucí zpět do napájecí stanice: 4,70kA 

• napětí na sběrači rekuperujícího vozidla:           2,12kV 
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Dále bylo provedeno několik simulací vzájemně se lišících pouze prostorovou 
konfigurací vozidel a hodnotami rekuperovaných výkonů. 
 
Vozidlo rekuperující 2MW v polovině napájeného úseku 

Nižší rekuperovaný proud způsobí, že vozidlo neudrží na svém sběrači hodnotu 
napětí nad 2kV. V tomto případě může vozidlo nestandardní situaci rozpoznat a 
rekuperaci ukončit. 
• maximální teoretický proud tekoucí zpět do napájecí stanice: 3,92kA 

• napětí na sběrači rekuperujícího vozidla:           1,77kV 

 

Proudové poměry za situace, kdy zkratový proud dodává pouze druhá TNS 

• maximální teoretický proud tekoucí zpět do napájecí stanice: 3,65kA 

 

Vozidlo rekuperující 6MW umístěné 3 km od porušené měnírny 

• maximální teoretický proud tekoucí zpět do napájecí stanice: 8,01kA 

• napětí na sběrači rekuperujícího vozidla:           1,08kV 

 

Vozidlo rekuperující 6MW v těsné blízkosti porušené měnírny 

• napětí na sběrači rekuperujícího vozidla:            0,15kV 

 

Vozidlo rekuperující 2MW v těsné blízkosti porušené měnírny 

• napětí na sběrači rekuperujícího vozidla:            0,09kV 

 

Vozidlo rekuperující 6MW v polovině 20km dlouhého napájeného úseku, bez 
dalšího odběru  

• maximální teoretický proud tekoucí zpět do napájecí stanice:   4,98kA 

• napětí na sběrači rekuperujícího vozidla:             2,24kV 

 

Vozidlo rekuperující 6MW v blízkosti porušené napájecí stanice,  
bez dalšího odběru 

• napětí na sběrači rekuperujícího vozidla:             0,15kV 
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5.  Analýza indukčnosti mezi dvěma sekundárními fázemi transformátoru 
V případě toku rekuperovaného proudu přes sekundární vinutí transformátoru je 

zřejmé, že indukčnost působící mezi dvěma fázemi bude nárůst stejnosměrného proudu, 
vstupujícího do napájecí stanice s poškozeným usměrňovačem, brzdit.  

Pro ověření průběhů rekuperovaného proudu tekoucího přes sekundární vinutí 
transformátoru byl proveden teoretický rozbor vztahů mezi indukčnostmi jednotlivých 
vinutí trakčního transformátoru. Bez znalosti podrobných parametrů tohoto 
transformároru však není možné analýzu poruchových stavů dokončit. Proto je průchod 
rekuperovaného proudu sekundárním vinutím transformátoru analyzován experimentálně 
na již popsaném laboratorním transformátoru s dvojicí sekundárních vinutí, zapojených 
do D a Y.  

Z výsledků je následně usuzováno na rychlost nárůstu zkratového proudu 
a velikost indukčnosti mezi dvěma sekundárními fázemi u reálného trakčního 
transformátoru při poruše usměrňovače a současné dodávce stejnosměrné energie přes 
poškozený usměrňovač.  

Měření naprázdno byly zjištěny indukčnosti 5,27H u dvojice vinutí zapojeného do Y 
a 5,79H u dvojice vinutí zapojeného do D. 

K ověření výsledků hodnoty indukčnosti získané z měření laboratorního 
transformátoru naprázdno mezi dvěma sekundárními fázemi bylo provedeno měření 
časové odezvy proudu tekoucího dvojicí sekundárních vinutí transformátoru na skok 
napětí. 

V měření byla sledována doba, za kterou stejnosměrný proud dosáhl 63% své 
ustálené hodnoty. Změřená doba je 0,5s. V případě, že by se jednalo o  soustavu 1. řádu, 
bylo by možno na základě poměru L/R určit hodnotu indukčnosti v obvodu označenou 
jako Lt. R je hodnota odporu dvojice vinutí podle tab. 3. Podobné měření bylo provedeno 
při napájení sekundárního vinutí transformátoru zapojeného do D. V tomto případě 
odečtená doba činila 0,7s.  

Měřením  časové odezvy proudu tekoucího dvojicí sekundárních vinutí 
transformátoru na skok napětí byly zjištěny indukčnosti 0,60H u dvojice vinutí zapojeného 
do Y a 0,91H u dvojice vinutí zapojeného do D. Porovnáním získaných výsledků 
s indukčností zjištěnou měřením naprázdno je vidět rozpor naměřených hodnot. 

 

Teoretický rozbor průběhu proudu mezi dvěma fázemi sekundárního vinutí 
transformátoru v případě napájení stejnosměrným proudem  

Teoreticky je možné tuto situaci popsat obvodem na obrázku 4. Tento obvod 
popisuje situaci reálného transformátoru při napájení stejnosměrným napětím. 
Sekundární obvod tvořený prvky L2 a R2 představuje obvod modelující ztráty 
v magnetickém obvodu transformátoru. Rozdílnost hodnot indukčností zjištěných 
střídavým měřením naprázdno a zjištěných na základě proudové odezvy na skok napětí 
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se projevuje u zatíženého transformátoru, kdy se uplatňuje vzájemná magnetická vazba 
primárního a sekundárního obvodu. 

Odvozený vztah pro průběh proudu byl následně číselně vyřešen dosazením 
hodnot odpovídajících parametrům laboratorního transformátoru. 

 
Obr. 4 náhradní schéma pro teoretické odvození časové odezvy proudu  

na skok napětí U1 

 
Pro obvod na obrázku 6, modelující magnetickou vazbu primárního 

a sekundárního vinutí transformátoru resp. magnetickou vazbu mezi primárním vinutím 
transformátoru a fiktivním sekundárním vinutím modelujícím vliv vířivých proudů 
v magnetickém obvodu, platí 
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Řešením její charakteristické rovnice získáváme pro laboratorní transformátor 
číselné hodnoty kořenů charakteristické rovnice λ1 a λ2. λ1 = -0,095 a λ2= -14,34. 
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Za předpokladu reálných různých kořenů charakteristické rovnice dostáváme 
obecné řešení diferenciální rovnice ve tvaru 

 .21
211

tt
O eKeKi λλ +=  (9) 

Po určení koeficientů K1 a K2 dostáváme vztah pro průběh proudu 

 ( ) .3,0151,0149,0 34,14095,0
1 +−−= −− tt eeti  (10) 

Vykreslením vyřešené rovnice 10 je získán časový průběh odezvy proudu na skok 
napájecího napětí.  

 
Obr. 5 teoretický průběh proudu podle rovnice 10  

 
Z odvozených vztahů je patrná závislost této časové odezvy na hodnotě odporu R2 

na obrázku 4. Tento odpor představuje u reálného transformátoru naprázdno vliv ztrát, 
zejména vířivými proudy, v magnetickém obvodu transformátoru. Výše provedené 
výpočty byly dále  ověřeny měřením časové odezvy proudu na skok napájecího napětí na 
laboratorním transformátoru a simulací náhradního schématu, jež vychází ze zapojení na 
obrázku 4. 

Jak bylo dokázáno předchozími výpočty, hlavní indukčnosti mezi dvěma fázemi 
nevypovídají přesně o rychlosti nárůstu stejnosměrného zkratového proudu sekundárním 
vinutím transformátoru. Nejsou v nich zohledněny ztráty v magnetickém obvodu 
transformátoru.  

Rychlost nárůstu zkratového proudu v případě rekuperace bude vyšší. Protože 
reálný trakční transformátor je zatížen ztrátami v magnetickém obvodu (cosϕ naprázdno 
je 0,73), bude průběh nárůstu zkratového proudu v době rekuperace odpovídat spíše 
křivce na obrázku 5. V První fázi se bude jednat o velmi rychlý děj omezený prakticky jen 
rozptylovou indukčností transformátoru. Rekuperovaný (zpětný) proud tak ještě zvýší 
proudové namáhání transformátoru v napájecí stanici.  

6.  Závěr 
V první části tohoto příspěvku byly ověřeny hodnoty zkratových proudů tekoucích 

napájecím řetězcem. Samostatně byla analyzována situace, kdy zkratový stejnosměrný 
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proud teče přes sekundární vinutí usměrňovačového transformátoru. Indukčnosti tohoto 
transformátoru zpomalí nárůst stejnosměrného zkratového proudu. Avšak v první fázi 
nárůstu zkratového proudu se projevují především rozptylové indukčnosti transformátoru, 
které dovolují rychlý nárůst zkratového proudu. Celý interval nárůstu zkratového proudu 
se u reálného transformátoru dále zkracuje vlivem přesycení magnetického obvodu při 
připojení na stejnosměrný zdroj.  

Z teorie obvodů je možné usuzovat, že nejnepříznivější situace nastává v případě 
rekuperace v těsné blízkosti napájecí stanice, kdy není zkratový proud omezen odpory 
trakčního vedení. Simulace ovšem ukazují, že při umístění rekuperujícího vozidla do 
blízkosti napájecí stanice dochází vlivem blízkého zkratu k poklesu napětí na sběrači pod 
hranici 2kV. Vozidlo tak má dobrou možnost nestandardní situaci rozpoznat a rekuperaci 
ukončit.  

Za potenciálně nejrizikovější je možné považovat situace, kdy je rekuperující 
vozidlo dostatečně blízko, aby protlačilo vedením vysoký proud, ale zároveň dostatečně 
daleko na to, aby napětí na jeho sběrači nepokleslo pod 2kV.  

V případě, že zdroje ve stejnosměrném trakčním vedení protlačí do napájecí 
stanice proud větší, než je nastavená spoušť rychlovypínače, dojde k jeho vypnutí. 
Hodnoty proudu tak vlivem indukčností v obvodu nedosáhnou svého ustáleného maxima. 

V případě vybrané konfigurace rozmístění vozidel po trati nebo při rekuperaci 
nižších výkonů nemusí proud tekoucí zpět do napájecí stanice stačit k vybavení spouště 
rychlovypínače u všech napájecích stanic. Zkratový rekuperovaný proud v popsaném 
případě poteče přes proražené diody a v případě jejich konkrétní kombinace zatěžuje 
příslušnou sekci (Y, D) sekundárního vinutí transformátoru.  

Tato situace je nebezpečná zejména pro strojový odpojovač řazený mezi sběrnu 
stejnosměrného napětí 3kV a poškozený usměrňovač. Tento odpojovač začne odpojovat 
ihned po skutečném vypnutí primárního vypínače transformátoru (reagujícího na průraz 
diod v usměrňovači). Proto je vhodné vždy doplnit usměrňovač ochranou vyhodnocující 
směr toku proudu na stejnosměrné straně. Tato ochrana se již dnes instaluje u některých 
nejnověji budovaných napájecích stanic. Její nasazení dává jistotu odstavení poškozené 
usměrňovačové jednotky od stejnosměrného trolejového vedení. 

Situaci by komplikovala pouze vozidla, která by rekuperovala i v případě velmi 
nízkých hodnot napětí na svém sběrači. Jak již bylo uvedeno, taková situace by mohla 
nastat například v době rekuperace těsně u napájecí stanice, kdy by proud tekoucí zpět 
do napájecí stanice mohl dosahovat i během desítek milisekund velmi vysokých hodnot. 
Z hlediska ochrany napájecí stanice před tokem nebezpečného proudu zpět do TNS je 
proto vhodné rekuperaci při nízkých hodnotách trolejového napětí vždy přerušit. 

 
Předloženo: 30. 5. 2013 
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Summary 

FAULT STATES OF THE TWELVE-PULSE RECTIFIER DURING THE RECUPERATION  

Ladislav MLYNAŘÍK, Radovan DOLEČEK, Stanislav GREGORA 
The paper deals with the fault states of twelve-pulse rectifier in traction substation of 3 kV 

DC traction system used at railways in the Czech Republic. The situation at diode breakdown of 
rectifier and at the same time recuperative traction vehicles in power supply section. The vehicle 
with recuperation can increase stress of elements in power supply system under certain conditions 
during fault states of rectifier. The simulation computer model was created for analysis of current 
waveforms in trolley line at this situation. The all simulations were done by program PSpice.  The 
main goal is to analyze the endanger elements of power supply system and bring the 
recommendation for increasing of reliability of this mentioned power supply system. 

In the first part of this paper, the values of short-circuit currents flowing through 3 kV DC 
traction system were numerically simulated. Independently the situation, when the short-circuit DC 
current flowing through the secondary winding of the transformer, was analyzed.  The inductances 
of this transformer slow down the rise of DC short-circuit current. However, in the first stage of the 
rise of this DC short-circuit current, the leakage inductances of the transformer which allow a rapid 
rise of this current, become evident. The whole interval of rise of the short-circuit current at the real 
transformer is further reduced by the effect of oversaturation of the magnetic circuit at connection to 
the DC source. It is possible to conclude by the theory of the circuits that the worst situation is in the 
case of vehicle with recuperation very close to the traction substation when the short-circuit current 
is not limited by the resistors of the traction line. The simulations show, the voltage drop on the 
pantograph below 2 kV occurs by this close short-circuit. The vehicle has a good opportunity to 
recognize this non-standard situation and stop the recuperation. Potentially the most hazard 
situations can be considered, when vehicle with recuperation is close enough to pass through the 
catenary the high current, but far enough that the voltage on the pantograph does not fall below 
2 kV. If the DC source in the contact line passes through the higher current to the traction 
substation than the set of high-speed circuit breaker, it will be turned off this circuit breaker. The 
current values by the effect of the inductances in the circuit reach their steady maximum. This 
situation is dangerous especially for the machine isolator (circuit breaker) located between 3 kV DC 
bus and the damaged rectifier. The circuit breaker starts to disconnect immediately after the switch 
off of the primary switch of the transformer (responding to diode breakdown in the rectifier). 
Therefore, it is always appropriate to add the protection to the rectifier evaluating the direction of 
the DC current flow. This protection is already installed in some built traction substations. Usage of 
this protection makes sure disconnection of the damaged rectifier unit from the catenary. The only 
vehicles, that would recuperative even if very low value of voltage at the pantograph,  could 
complicate this situation (i.e. the situation of recuperation close the traction substation when the 
current flowing back to the traction substation could be up to tens of milliseconds with very high 
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values). The recuperation at the low catenary voltage is always suitable interrupt from viewpoint of 
protection of traction substation from dangerous current flow back to this traction substation. 

 
 

Zusammenfassung 

DER EINFLUSS DER DIODENBESCHÄDIGUNG IN DEM ZWÖLF – PULS - GLEICHRICHTER  
AUF DIE FUNKTION DES EINSPEISESYSTEMS 3KVDC IN DER DAUER DER 

FAHRZEUGGENERATORBREMSE  

Ladislav MLYNAŘÍK, Radovan DOLEČEK, Stanislav GREGORA 
Der Artikel beschreibt die Diodenbeschädigungen in dem Zwölf – Puls – Gleichrichter in der 

Eisenbahneinspeisestation 3kVDC in der Tschechische Republik. Die Autoren forschen die 
Situationen bei den Diodenbeschädigungen in dem Gleichrichter und bei der gleichzeitigen 
Fahrzeuggeneratorbremsung. Die Fahrzeuge erhöhen die Belastung der Komponenten in dem 
Einspeisesystem in der Dauer der Fahrzeuggeneratorbremse. Das Computermodel ist gelöst. 
Dieses Model rechnet die Verläufe der Ströme in der Fahrdrahtleitung. Die Ziele der Forschung 
sind die Analyse der Komponenten des Einspeisesystems und die Bestimmung der Empfehlung für 
die Erhöhung der Verlässlichkeit  in dem Einspeisesystem. 
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1. Introduction 
Propagation of electromagnetic waves over terrain is very challenging for various 

problems such as communications, radar coverage and antenna far-field measuring 
range1. The geometrical optics and various GTD modifications could be used but GTD 
fails to predict fields at caustics. An integral equation approach is very slow and neglect 
backscattering, which plays an important role in field calculations, particularly in deep 
shadow regions. 

This paper describes an improved analysis of electromagnetic wave propagation 
over irregular terrain using physical optics approximation of vector problem. Numerical 
simulations are compared with measurement results. That allows more reliable 
computations for low altitude propagations and diffraction field zone. 

2. Propagation over Irregular Terrain 
Let us consider the antenna A over the earth surface as shown in Fig. 1. The total 

field everywhere could be calculated as the sum of the incident wave and the scattered 
field. The resultant electric vector E(P) at the point P is given by1 
 E(P) = Ei (P) + Es(P) , (1) 

Where 
 Ei(P) ..................................... the incident electric vector, 
Es(P) ..................................... the scattered electric vector. 
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The incident field could be considered as a spherical wave at any reflecting point. It 
could be decomposed into two parts (parallel and perpendicular to the incident plane). 
According to the equivalence principle, a real scattering object is replaced by the 
equivalent currents induced on its surface, i.e. a distribution of equivalent sources in free 
space should be considered, which radiate without restraint in all directions. If these 
sources were determined correctly that would provide the correct solution to the 
scattering problem. 

 Fig. 1 Propagation geometry 
Scattering of electromagnetic waves by arbitrary opaque objects with local 

reflection coefficient can be determined using physical optics (PO) approximation. The 
terrain surface could be divided into Sil and Ssh (illuminated and shadowed parts) with a 
shadow contour between them, as is shown in Fig. 1. 

The propagation over a terrain (the PO approximation of the vector problem with 3-
D surface) can be approximated by the propagation over a 2-D surface1. The following 
equation can be derived for the horizontal polarization component Esz(P) and the 
maximum value of incident electric vector E0 at a distance R0  
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Where 
R0, R1, R2, θ1, θ2 and α ......... shown in Fig. 1, 
f(θ1) ....................................... the normalized antenna radiation pattern with 

phase center at point A at height hA over the 
terrain, 

Γ the local Fresnel reflection coefficient, 
k ............................................ = 2π/λ, 
λ ............................................ the wavelength, 
a, b........................................ limits of the illuminated part Sil. 

Considering Ufimtsev’s results a new explanation to analyze propagation over 
irregular terrain could be used1. The scattered field (2) can be divided into two parts, i.e. 
the reflected radiation component, Esz

ref, (with the reflection coefficient Γ terms) and the 
shadow radiation component, Esz

sh (without the reflection coefficient Γ terms). 

 Vladimir Schejbal, Dušan Čermák: 
- 142 - Irregular terrain effect on radiowave propagation 



A similar equation can be derived for vertical polarization using Hsz Therefore, this 
method takes into account the polarization. Moreover, the reflection coefficient for a 
surface with random deviations could be calculated. 

Numerical simulations, measurements and published solutions have validated 
individual special cases of the described method (2). That has been extensively used for 
higher altitude propagation computations of radar coverage, radar site studies and 
analyses of various antenna far-field measurement ranges1. 

The previous transient zone (TZ) and low altitude computations (LAP) using knife-
edge diffraction approximations and Fock’s spherical surface solutions, which neglect 
terrain imperfections, are only approximate solutions. The comparison of the previous 
solution for higher altitudes (POT) and the new (Improved) methods shows that only 
small differences exist. Therefore the new approach to analyze propagation over irregular 
terrain could be much more accurate. The problems of the described method are due to 
approximations accepted for the surface field. They could be diminished using the 2D 
physical theory of diffraction (PTD), which is a natural extension of physical optics1, 2, 3. 

3. Conclusions 
One example of the terrain profile of the antenna far-field measurement range is 

shown in Fig. 2. 

Fig. 2 Terrain profile of antenna far-field measurement range 
Measured and various calculated values of A = 20 logE(P)/E0, where E(P) is the 

resultant electric vector, are shown in Fig. 3 for antenna far-field measurement range (the 
value of h = 0 corresponds to a origin of measurement scanner). The field was measured 
by a small horn to diminish a directivity effect of used horn with vertical scanning 
movement of 5 m. The transmitting antenna was on a tower with height of 10 m and a 
receiving antenna (horn) was placed on tower with height of 16 m at distance of 1 240 m. 
In this case, a shadowing object does not exist, and therefore the terrain between both 
antennas forms illuminated part. Two examples of calculations for antenna range (with 
terrain profile shown in Fig. 2) are shown in Fig. 3 for very dry surface (relative permittivity 
of εr = 3.2-0.015j) with random deviations σ = 0.2 m and very wet surface (εr = 30-2.5j) 
along with the normalized incident field. It could be noted that the measurements were 
performed several times and changes due to various terrain conditions (summer, winter, 
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snow or vegetation) were comparable with numerical simulations. Similarly, the 
measurements for vertical polarization have been done with comparable results. 

It can be seen that the measurement values are in agreement with the calculation. 
The differences could be explained by reflections from objects in the neighborhood of the 
horn such as a tower structure and guard rails and by reflection coefficient changes. That 
depends on terrain conditions (e.g. the earth surface could be covered by snow, plowed 
or overgrown by vegetation). It affects both reflected and total field but it is not usually 
substantial as the local reflection coefficient Γ ≈ -1 for a low grazing angle regardless of 
polarization and surface standard deviation. 

Fig. 3 Measurement of antenna far-field range and calculations of A = 20 logE(P)/E0 
with σ = 0.2 m and εr = 3.2 - 0.015j and σ = 0 and εr = 30 – 2.5j along with normalized 

incident field 
 
Předloženo: 28.5.2013 
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Resumé 

VLIV NEROVNÉHO TERÉNU NA ŠÍŘENÍ RADIOVÝCH VLN 

Vladimir SCHEJBAL, Dušan ČERMÁK 

V článku se studuje zlepšená analýza šíření radiových vln nad nerovným terénem 
s použitím fyzikální optiky pro vektorový problém. Metoda nabízí spolehlivé numerické simulace pro 
šíření v nízkých výškách a difrakční zóně bez dalších pomocných procedur. Numerické simulace se 
srovnávají s výsledky měření. 

 

SUMMARY 

IRREGULAR TERRAIN EFFECT ON RADIOWAVE PROPAGATION 

Vladimir SCHEJBAL, Dušan ČERMÁK 

An improved analysis of propagation over irregular terrain using physical optics 
approximation of vector problem is presented. It offers more reliable numerical simulations for low 
altitude propagation and diffraction field zone without any auxiliary procedures. Numerical 
simulations are compared with measurement results. 

 

Zusammenfassung 

EINFLUSS EINES UNEBENEN TERRAINS AUF DIE AUSBREITUNG 
ELEKTROMAGNETISCHER WELLEN 

 

Vladimir SCHEJBAL, Dušan ČERMÁK 

Im Artikel wird die verbesserte Analyse der Ausbreitung elektromagnetischer Wellen über 
einem unebenen Terrain mit der Verwendung der physikalischen Optik für das Vektorproblem 
untersucht. Die Methode bietet eine zuverlässige numerische Simulation für die Ausbreitung in 
niedrigen Höhen und in der Diffraktionszone ohne andere zusätzliche Hilfsprozeduren an. Die 
numerischen Simulationen werden mit den Ergebnissen der Messungen verglichen.  
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Vědeckovýzkumné zaměření převážné části pedagogických pracovníků katedry 
informatiky v dopravě bylo formováno v průběhu řešení projektu institucionálního 
výzkumu MŠM 0021627505 – Teorie dopravních systémů, dílčího úkolu Aplikovaná 
informatika v dopravě, podúkolu Metodologie řešení úloh diskrétní optimalizace. Řešení 
projektu vycházelo a bylo realizováno ve 4 oblastech v rámci výzkumu dopravních 
systémů. V další části je uvedena a podrobněji charakterizovaná každá z uvedených 4 
oblastí základního a aplikovaného výzkumu na katedře, včetně vybraných publikací: 

1. Optimalizace tvorby kompletů na dopravní síti 
(řešitelé - Ing. Karel Greiner, Ph.D., doc. Ing. Josef Volek, CSc.) 

V této oblasti byla v uplynulém období provedena analýza stávajícího stavu 
problematiky zaměřené na síťovou technologii obecně a podrobněji na vlakotvorbu 
nákladní dopravy. Hlavním předmětem optimalizace ve vlakotvorbě je stanovení plánu 
tvorby průběžných a bilančních nákladních vlaků. Byly popsány dostupné metody řešení 
těchto úloh a porovnány jejich výhody a nevýhody. Progresivním řešením tvorby vlaků je 
použití časově kontinuální nebo časově diskrétní síťové technologie. Uvedené 
technologie jsou v literatuře dostatečně popsány, do doby řešení projektu však nebyly 
navrženy optimalizační metody jejich řešení. 

Na základě analýzy bylo rozhodnuto řešit úlohu časově kontinuální síťové 
technologie v železniční nákladní dopravě. Jedná se o úlohu výběru množiny nákladních 
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vlaků, mezi nimiž lze realizovat časově nejvýhodnější pevný přechod vozů při 
respektování následujících okrajových podmínek: 

• jízdní řád nákladních vlaků, plán vlakotvorby a směrování vozů nelze měnit, 
• z celkového počtu odlivů každé relace lze vybrat maximálně stanovený počet 

odlivů, které budou součástí vybrané množiny nákladních vlaků, 
• při přemístění vozu ze stanice odesílací do stanice určení prostřednictvím vybrané 

množiny nákladních vlaků musí být dodržena stanovená lhůta přemístění vozu, 
• doba přechodu vozu z vlaku na vlak v dané stanici musí být větší nebo rovna 

stanovené minimální době. 
Po verbální formulaci modelu byl sestaven matematický model založený na úloze 

celočíselného matematického programování. Navržený model reprezentující úlohu 
nelineárního programování obsahuje velký počet proměnných (cca 15 miliónů), proto 
k jeho realizaci nebylo přistoupeno. Místo toho byla řešitelem navržena sofistikovaná 
heuristická metoda popsaná formou vývojových diagramů a počítačově implementována. 
K ověření heuristické metody byl vyvinut program PEPŘ, který pracoval s reálnými daty 
bývalé společnosti Českých drah, a.s. Aplikace byla naprogramována v jazyce C++, 
disponuje standardním uživatelským rozhraním operačního systému Windows. Byly 
provedeny testy verifikace a validace aplikace. První test byl zaměřen na ověření správné 
reakce programu na změnu počtu odlivů relace, které mají tvořit množinu vlaků s pevným 
přechodem vozů při maximální lhůtě přemístění vozů. Při druhém testu byl počet odlivů 
relace maximální a měnila se lhůta přemístění vozu. Výsledky obou testů prokázaly 
správnou reakci programu na změnu vstupních parametrů a správný výběr množiny 
vlaků. Navržený algoritmus bylo možné též použít v aplikaci sloužící k hledání spojení 
v jízdním řádu vlaků nákladní dopravy, tedy k podobnému účelu, kterému slouží program 
IDOS v rámci osobní dopravy. 

2.  Návrh informačního systému pro objednávání tras vlaků dopravci do ročního 
jízdního řádu 

(řešitelé - Ing. Karel Greiner, Ph.D., doc. Ing. Josef Volek, CSc.) 

V druhé oblasti výzkumu se řešitelé zabývali informačním systémem určeným 
k podávání žádostí o trasy vlaků jednotlivými dopravci v rámci České republiky. Byla 
provedena analýza požadavků na funkce systému a s tím související údajovou základnu. 
Byl navržen postup tvorby vlaku založený na jednotlivých fázích požadovaného vlaku 
(zadávaného dopravcem) a skutečného vlaku (zadávaného provozovatelem dráhy). 

Řešení pokračovalo návrhem datového modelu v podobě ER diagramu a 
objektového modelu. Protože systém musí umožňovat práci více uživatelů nad centrální 
databází, řešitel navrhnul objektový model založený na třívrstvé architektuře: databázový 
server, aplikační server a klient. Aplikační server poskytuje rozhraní jednotlivým klientům 
a zajišťuje transformaci příkazů z tohoto rozhraní do SQL příkazů konkrétní databáze. 
Komunikace mezi klientem a aplikačním serverem je založena na posílání seznamu 
byznys entit a typu operací, které se s nimi mají provést. Informace o změnách v databázi 

 Josef Volek: 
- 148 - Vědeckovýzkumné zaměření Katedry informatiky v dopravě 



provedených jedním klientem jsou distribuovány ostatním klientům pomocí fronty událostí 
udržované aplikačním serverem pro každého aktivního klienta zvlášť. Klient si na pozadí 
v časových intervalech vybírá události o změnách ze své fronty na serveru a zpracovává 
je, čímž automaticky průběžně aktualizuje údaje zobrazované uživateli. Distribuovaná 
aplikace je založena na platformě.NET Framework a jejich technologiích Windows Forms, 
ADO.NET a .NET Remoting. Mezi nejdůležitější výsledky patří zejména návrh 
a implementace objektového modelu, založeného na třívrstvé architektuře: databázový 
server, aplikační server a klient. Aplikační server poskytuje rozhraní jednotlivým klientům 
a zajišťuje transformaci příkazů z tohoto rozhraní do SQL příkazů konkrétní databáze. 
Výsledky řešení popisované byly a jsou aktivně využívány Českými drahami, a.s. 
Související publikace: 

• GREINER, K. Information System of Railway Undertakings Train Track 
Requirements. PROMET – Traffic & Transportation. Zagreb: Sveučilište u 
Zagrebu, 2011. ISSN 0353-5320. 

• GREINER, K. Generating Train Calendar Texts. PROMET – Traffic & 
Transportation. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, 2013. ISSN 0353-5320. 

• GREINER, K., VOLEK, J. Calculating Indicators of Rail Transport. In Proceedings 
of the International Conference on Automotive and Transportation Systems 
(ICAT'11). WSEAS Press. ISBN 978-1-61804-062-6. 

• GREINER, K. Výpočet ukazatelů železniční dopravy v ročním jízdním řádu. 
Perner's Contacts [online]. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2011 [cit. 2011-12-
11]. Dostupné z <http://pernerscontacts.upce.cz/>. ISSN 1801-674X. 

3.  Specifikace a návrh zobecněného modelu pro řešení lokačně-alokačních úloh 
(řešitelé -  RNDr. František Machalík, Ing. Stanislav Machalík, Ph.D., Ing. Filip Vízner, Ph.D., 

doc. Ing. Josef Volek, CSc.) 

Důležitou součástí teoretické části výzkumu a řešení problematiky ve 3. oblasti je 
klasifikace úloh rozmístění obslužných středisek na síti podle různých kritérií. Zvláštní 
pozornost byla a je věnována úlohám p-centra, p-mediánu, Set Covering Problem, 
Maximal Covering Location Problem, jejich modifikacím a možnostem praktického využití. 
Pozornost je věnována úlohám lokačně – alokačním, též úlohám pokryvným na sítích 
typu obyčejný graf. U úloh se zkoumají otázky výpočetní složitosti a časové náročnosti 
výpočtu exaktními a heuristickými metodami. Kromě exaktních metod typu úloh 
celočíselného lineárního programování, které jsou vhodné pro řešení výše zmiňovaných 
úloh menšího rozsahu se pozornost věnuje jednoduchým heuristickým metodám, ale 
i sofistikovaným heuristikám. Velkou výzvou a oblastí použití tvoří tzv. metaheuristické 
metody typu Simulated Annealling, Tabu Search, Ant Colony optimalizace nebo metody 
založené na principu genetických algoritmů. Součástí řešení je popis vícekriteriálních 
modelů pro rozmísťování středisek s možnými nežádoucími účinky na životní prostředí. 
Součástí výzkumu byla analýza možností praktického využití modelů. Součástí řešení 
byla implementace algoritmů pro řešení vybraných lokačních a pokryvných úloh, 
klasifikační schéma a jeho využití při klasifikaci lokačních a pokryvných úloh, rozšíření 
modelu úlohy rozmístění obslužných středisek o výběr vhodných tras tak, aby se 
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minimalizovala rizika související s přepravou do/z obslužných středisek, návrh 
a implementace algoritmů řešení úlohy rozmístění obslužných středisek a výběru 
vhodných tras tak, aby byly minimalizovaly možné nežádoucí účinky obslužných 
středisek a rizika spojená s přepravou do resp. z obslužných středisek. 

Druhou, nedílnou součástí řešení úkolů náležejících do okruhu problémů 
zařazených do 3. oblasti je návrh a koncepce programového experimentálního prostředí 
pro řešení úloh diskrétní optimalizace. V rámci řešení byl navržen model síťového 
editoru, umožňujícího vkládání a zpracování dat silniční sítě, vkládání evaluace uzlů a 
úseků sítě. Model zahrnuje klíčové optimalizační úlohy na sítích, zejména určení 
významných cest na grafech (nejkratších/minimální cesty, cesty s maximální 
spolehlivostí/kapacitou) a výpočet distanční matice). Editor sítě byl doplněn nástavbou 
umožňující řešení řady úloh diskrétní optimalizace, např. úlohy alokačně - lokační, 
distribuční s deterministickou/stochastickou poptávkou a řešení svozových a rozvozových 
úloh. V rámci řešení byly výsledky aplikovány při řešení konkrétních úloh praxe. V roce 
2004-2005 se řešitelé podíleli na řešení problému rozmístění servisních středisek na 
montáž/demontáž, opravy/údržbu platebních terminálů a bankomatů v rámci území 
České republiky.  Cílem řešení bylo stanovení optimálního počtu servisních středisek na 
území ČR tak, aby byla na jedné straně garantována uživatelem systému doba odezvy, 
na druhé straně byly minimalizovány režijní náklady servisní sítě. Další aplikací výsledků 
řešení v oblasti lokačně/lokačních úloh byla účast na řešení projektu Optimalizace 
přepravních toků při likvidaci použitých výrobků (2005-2006). Řešitelé se podíleli na 
řešení dílčího úkolu logistického zabezpečení svozu a recyklace bílé techniky v rámci 
ČR, která pro vysoký obsah látek poškozujících životní prostředí (freon) podléhá podle 
zákona zvláštnímu režimu recyklace. Byl navržen model řešení a jeho počítačová 
implementace. Vstupními daty modelu byla síť silničních komunikací ČR, procentuální 
podíly výtěžnosti použité techniky podle regionu a počtu obyvatel, distanční matice obcí 
ČR, zpracovatelé použité techniky, materiálové složení, atd. Hlavními výstupy řešení jsou 
seznamy zpracovatelů použité bílé techniky, logistické toky/distribuce recyklátů, řešení 
logistiky recyklátů, výpočet logistických nákladů. Významnou součástí praktických 
aplikací řešení v rámci projektu je řešení svozových - rozvozových úloh se zaměřením na 
obsluhu hran. Problematika vyplynula z potřeb praxe firem zabývajících se svozem 
komunálního odpadu a čištěním městských komunikací. Problém spočívá v nalezení 
optimálního souboru tras pro vozový park, za účelem obsluhy souboru zákazníků. 
V jistých případech je vhodné řešit úlohu obsluhy uzlů sítě jako úlohu s obsluhou hran, 
například svoz komunálního odpadu, čištění a údržbu pozemních komunikací, svoz, 
rozvoz školním autobusem, doručování zásilek atd. Problém obsluhy úseků sítě je často 
řešen právě na síti městských komunikací. To s sebou nese řadu komplikací. Graf sítě 
není homogenní, může obsahovat jak orientované hrany (jednosměrné komunikace), tak 
neorientované hrany (obousměrné komunikace), popřípadě kruhové objezdy, ostrůvky 
pro chodce atd. Tento fakt výrazně komplikuje řešení problému. V rámci řešení byly 
navrženy metody homogenizace sítě komunikací a efektivní model řešení úlohy založený 
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na teorii a principech řešení  eulerovských tahů, konkrétně na řešení problému, 
v literatuře označovaného jako RPP (Rural Postman Problem). V posledních létech sílí 
tlak praxe na on-line sledování vozidel provádějících dopravní obsluhu území, ať už se 
jedná o servis typu zdravotnické záchranné služby, svoz komunálního odpadu, distribuční 
úlohy, čištění komunikací, apod. Řešitelský tým na základě konzultací například s firmou 
Marius Pedersen a dalšími reagoval na požadavky a vytvořil nezbytné materiální 
a personální předpoklady na výzkum v oblasti zavádění inteligentních dopravních 
systémů/telematiky do praxe. Řešitelé se zaměřují zejména do oblasti alternativních 
způsobů sledování pohybu vozidel a využití nových technologií zpracování dat 
prostřednictvím INTERNETu. 
Související publikace: 

• VOLEK, J. Počítačová podpora trasování vozidel svozu komunálního odpadu. 
Sborník příspěvků - Úlohy diskrétní optimalizace v dopravní praxi, Telematika 
v distribučních a svozných úlohách. Pardubice, 2009. ISBN 978-80-7395-224-2.  

• VÍZNER, F. Řešení kapacitně omezených svozně - rozvozních úloh s obsluhou 
hran - heuristický přístup, Sborník příspěvků - Úlohy diskrétní optimalizace v 
dopravní praxi 2011- Současný stav a perspektivy, Pardubice, 2011. ISBN 978-
80-7395-439-0. 

• VÍZNER, F. (spoluautor monografie), Modelování technologických procesů v 
dopravě, kapitola Modely svozně - rozvozních úloh ve větších městech a 
průmyslových aglomeracích, Pardubice, 2011. 

4. Využití a implementace nástrojů telematiky v provozu a řízení silniční dopravy 
(řešitelé - Ing. Josef Šroll, Ph.D., doc. Ing. Josef Volek, CSc., Mgr. Ivan Panuška, 

Ing. Filip Vízner, Ph.D.) 

V této oblasti byly provedeny přípravné práce nezbytné na zavedení systému 
APRS pro sledování vozidel, dále bylo nutné zabezpečit legalizaci použití radiových 
zařízení pro tento účel. Následoval vývoji vhodných algoritmů pro autonomní řízení 
vozidel pomocí vestavěné optické kamery. Práce na výběru vhodných technologií pro 
testovací prostředky ověřující odvozené algoritmy. Mezi významné výsledky patří rovněž 
vybudování minimálního technického zázemí pro experimenty v oblasti alternativních 
možností sledování pohybu vozidel v síti. Svépomoci byly realizovány rozsáhlé 
experimenty v terénu. Dále s využitím prostředků SGS byl pořízen základní SW 
a technické vybavení na vizualizaci experimentálních dat. Výsledky byly využity při 
experimentech alternativního sledování dopravních prostředků silniční dopravy 
a zjišťování možností jejich využití v řízení provozu na pozemních komunikacích. Byla 
navázána spolupráce s technickými katedrami (KDPD, KDS, KEEZ) a uvažujeme 
s možností zabudování prostředků automatického sledování pohybu a řízení vyvíjeného 
monopostu pomoci vestavěné optické kamery a radiového spojení. Projekt další 
spolupráce s technickými katedrami úzce navazuje na ukončený projekt TDS. Pro pokusy 
s prací na rádiovém sledovacím systému bylo získáno od ČTÚ oprávnění na využití 
radiových kmitočtů v radioamatérských pásmech s volací značkou OK1KID. Vedoucím 
operátorem byl ČTÚ stanoven Ing. Josef Šroll, Ph.D. Pro vlastní sledovací systém byl 
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proveden rozbor stávajících systémů dříve používaných u systémů LORAN, TAMARA 
a několika dalších, založených na časoměrné hyperbolické navigaci. Proběhla řada 
experimentů, byly získány soubory dat, umožňující na jedné straně využití při vizualizaci 
na výpočetní technice, statistické vyhodnocení chyb a nepřesností systému a návrh 
technických vylepšení, potřebných k tomu, aby systém poskytoval přesnější informaci 
o aktuální pozici pohybujícího se dopravního prostředku. Současně probíhaly práce 
směřující k návrhu o možnostech využití alternatívních systémů sledování vozidel a jejich 
implementaci. Byla projednána a dohodnuta spolupráce s KDPD týkající se instalace 
technických zařízení na vyvíjený experimentální monopost. 
Související publikace: 

• Šroll, J. Orientace vozidla podle optických markantů. Sborník semináře Úlohy 
diskrétní optimalizace v dopravní praxi. Telematika v distribučních a svozných 
úlohách. Pardubice, 2009. ISBN 978-80-7395-224-2. 

• Šroll, J. Použití Kalmanova filtru k filtrování souřadnic vozidla. Sborník semináře 
Úlohy diskrétní optimalizace v dopravní praxi. Telematika v distribučních a 
svozných úlohách. Pardubice, 2009. ISBN 978-80-7395-224-2. 

• Šroll, J. Problematika řízení vozidel ovládaných autonomními systémy. Sborník 
semináře Úlohy diskrétní optimalizace v dopravní praxi. Kvantitativní metody 
v dopravních a logistických systémech I. Pardubice, 2010. ISBN 978-80-7395-
297-6. 

• SCHEJBAL, V., DVOŘÁK, K., ŠROLL, J. Elektromagnetická kompatibilita a 
stínění. Elektrorevue. 2011, č. 22, 16. 5. 2011. elektrorevue.cz. ISSN 1213-1539. 

 

Perspektiva aplikovaného/základního výzkumu na KID 
Přestože je ekonomika České republiky podobně jako jiné evropské ekonomiky 

v recesi, zájem o implementace informačních systémů, optimalizačních metod 
a racionalizačních řešení ze strany praxe neustává. Problémem řešitelského pracoviště 
nadále zůstává personální otázka, to znamená nedostatek vhodných členů řešitelského 
týmu. Řešení a počítačová implementace převážně složitých úloh rozhodování 
a budování informačních systémů pracujících v reálném času v oblastech logistických 
a dopravních systémů vyžadují komplexní znalosti řešitelů. Jedná se zejména 
o požadavek praxe z praktického programování, požadavek znalosti nových dopravních, 
přepravních a logistických technologií, v neposlední řadě potom úspěch řešení vyžaduje 
výrazný krok směrem k matematice a optimalizačním metodám. Nesnadným cílem 
managementu katedry je takovéto lidi pro spolupráci získat nebo vyškolit v rámci všech tří 
stupňů VŠ vzdělávání, na které má fakulta a zejména obor AID akreditaci. 
 
Předloženo: 26.6.2013 
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1.  Úvod 
Sestava jízdního řádu vlaků se v rámci České republiky více než deset let úspěšně 

provozovala pomocí čtyř informačních systémů. Tvorba jízdního řádu vlaku začínala 
v systému CEV [1], v němž dopravce zadal své požadavky na trasu vlaku. Dopravce 
následně v systému ASO specifikoval hnací vozidla vlaku. Nakonec provozovatel dráhy 
v systému SENA [2] vypočetl časovou polohu vlaku a doplnil další údaje. Kmenová data 
(železniční síť, hnací vozidla a vozy) udržoval systém EXPERT. 

Aplikace CEV pracovala s lokální databází tvořenou binárními soubory. Lokální 
databáze se synchronizovaly zpravidla v noci s centrální databází prostřednictvím 
exportů a importů. Uživatel sice mohl pracovat se svou lokální databází vlaků offline 
nezávisle na ostatních uživatelích, ale na druhou stranu jím provedené změny se promítly 
v ostatních databázích po výměně dat zpravidla další den. Během výměny mohlo dojít ke 
ztrátě dat zadaných více uživateli ve stejný den. 

Počítačové technologie se od doby zahájení vývoje systému CEV (rok 1996) 
výrazně posunuly dopředu, a proto se v roce 2006 započal vývoj nového editoru vlaků 
a dalších aplikací podílejících se tvorbě jízdního řádu. 

2.  Nový informační systém 
Nová koncepce sestavy jízdního řádu vlaků je založena na dvou informačních 

systémech: KANGO a KASO [3]. Struktura těchto systémů a vazby mezi nimi jsou 
znázorněny na obr. 1. 
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KANGO-Kmen

KASO-Voz

KASO-Pers

KANGO-GVD

KANGO-Vlak

DB 
KANGO

DB KASO

 
Obr. 1 Informační systémy pro tvorbu jízdního řádu vlaků 

Systém KANGO je primárně určen pro provozovatele dráhy. Skládá se 
z následujících dílčích systémů: 

• KANGO-Kmen – editor kmenových dat – nahrazuje aplikaci EXPERT, 
• KANGO-Vlak – editor vlaků – nahrazuje aplikaci CEV, 
• KANGO-GVD – slouží pro konstrukci jízdního řádu a tvorbu většiny tiskových 

výstupů – nahrazuje systém SENA. 
Systém KASO je určen výhradně pro dopravce a obsahuje následující dílčí 

systémy: 
• KASO-Voz – slouží pro tvorbu oběhů hnacích vozidel a souprav – nahrazuje část 

systému ASO, 
• KASO-Pers – slouží pro tvorbu turnusů vlakových a lokomotivních čet – nahrazuje 

část systému ASO. 
Všechny moduly byly nově vyvinuty s výjimkou systému KANGO-GVD, v němž 

byly ponechány původní knihovny uživatelského rozhraní. 
Dílčí systémy KANGO pracují nad společnou centrální databází, která obsahuje 

databázi kmenových dat, vlaků a uživatelů. 
Aplikace KASO-Voz a KASO-Pers čtou kmenová data a údaje vlaků z databáze 

KANGO prostřednictvím KANGO-Vlak. Pro údaje oběhů a turnusů využívají vlastní 
centrální databázi. 

Kmenová data a data o vlacích jsou pro ostatní informační systémy provozované 
v České republice dostupné v původním a novém formátu. Původní formát reprezentují 
textové soubory, jejichž export zajišťuje aplikace KANGO-Vlak. Nový formát je 
poskytován prostřednictvím webových služeb. Vzájemnou výměnu dat o vlacích 
s mezinárodním systémem PCS [4] zajišťuje KANGO-Vlak prostřednictvím exportu 
a importu XML souborů. 

V dalším textu je podrobněji popsán systém KANGO-Vlak a jeho komunikace 
s ostatními aplikacemi KANGO a KASO. 

3.  Distribuovaná aplikace 
Každý dílčí systém KANGO a KASO používá svůj aplikační server, který poskytuje 

rozhraní pro přístup k databázi a zajišťuje kontrolu zapisovaných údajů. Ve většině 
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případů příslušný aplikační server zapisuje a čte z/do databáze jen údaje, které mu 
náleží. Údaje, které používá jen pro čtení, si čte a aktualizuje z jiného aplikačního 
serveru. Například aplikační server KANGO-Vlak čte z databázového serveru data 
o vlacích, zatímco kmenová data čte z aplikačního serveru KANGO-Kmen. 

Systém KANGO-Vlak je vyvinut v programovacím jazyku C#. Je spustitelný pod 
operačními systémy, které podporují platformu Microsoft .NET Framework. Skládá se 
z klientského programu a aplikačního serveru. Jeho struktura je znázorněna na obr. 2. 

KANGO-Vlak

AS Klient

AS Pers AS Voz AS Kmen

Lokální DB
Centralní 

DB

AS GVD

Legenda:
AS – Aplikační server

 
Obr. 2 Struktura KANGO-Vlak s vazbami na ostatní části KANGO a KASO 

Klientský program si udržuje kopii centrální databáze. Tato kopie je uložena 
v lokální databázi. Pokud se klient připojí k určité databázi poprvé, vytvoří se nová lokální 
databáze, jinak se provede automatická synchronizace lokální a vzdálené databáze. 

Synchronizaci lze provést dvěma způsoby: 
• Synchronizace základních tabulek se provede na popředí při otevření databáze 

a synchronizace ostatních tabulek, zejména tras vlaků se provede na pozadí po 
otevření databáze. Při synchronizaci na popředí musí uživatel čekat na dokončení 
operace, zatímco při synchronizaci na pozadí může provádět téměř všechny 
operace. 

• Veškerá synchronizace se provede na popředí při otevření databáze. Tento 
způsob je vhodné používat, pokud se klient pravidelně přihlašuje k serveru. Pokud 
se delší dobu nepřihlásil, může se najednou přenášet velké množství změněných 
dat ze serveru na klienta bez odezvy aplikace a uživatel tak nemá informaci 
o průběhu synchronizace. 
Klientská aplikace umožňuje i práci off-line bez připojení k aplikačnímu serveru. 

V takovém případě si načte údaje z lokální databáze a neumožní uživateli provádět 
změny. 

Lokální databáze je uložena v databázovém serveru Microsoft SQL Server 
Compact Edition, který je volně dostupný. Databáze je zašifrována a chráněna heslem. 

KANGO-Vlak představuje distribuovanou aplikaci založenou na technologii 
Microsoft .NET Remoting. Pokud klient změní příslušný objekt, synchronně zašle 
aplikačnímu serveru údaje, které se mají zapsat do databáze. Po úspěšném zápisu dat, 
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může klient pokračovat v práci. Aplikační server potom v asynchronním režimu zařadí pro 
každého přihlášeného klienta do jeho fronty, umístěné na serveru, událost o změně. 
Z fronty jsou události o změnách odebírány dvěma způsoby podle typu klienta: 

• Pokud je klient ve stejném intranetu s aplikačním serverem, modul aplikačního 
serveru mu posílá automaticky události o změnách, protože IP adresa klienta je ze 
serveru dosažitelná. 

• Pokud je klient v jiném prostoru IP adres než aplikační server, klient se v zadaných 
časových intervalech dotazuje na událost o změně a pokud změna existuje, načte 
si ji. 
Po přijmutí události o změně jedním z uvedených způsobů si klient zapracuje 

změnu ve své operační paměti a zapíše ji do své lokální databáze. 
Mezi klienty aplikačního serveru K-Vlak patří i aplikační servery KASO-Voz 

a KASO-Pers. 
Tabulky databáze vlaků jsou sdílené dvěma systémy: KANGO-GVD a KANGO-

Vlak. Oba tyto systémy přímo zapisují údaje o vlacích do databáze a tyto údaje z ní čtou. 
Do některých tabulek smí zapisovat jen jeden ze systémů a druhý může údaje pouze číst. 
Do dalších tabulek mohou sice zapisovat oba systémy, ale každý jen do svých záznamů 
a zbývající záznamy smí pouze číst. Existují i výjimky, které jsou ošetřeny testováním 
aktuálnosti zapisovaných dat. Aplikační servery KANGO-GVD a KANGO-Vlak nejsou 
propojeny. Informace o změnách v databázi vlaků si získává každý vlastním způsobem. 

Aplikační server KANGO-Vlak má registrován handler pro notifikační událost 
databázového serveru Oracle, která se vyskytne při změně fáze vlaku. Handler načte 
údaje notifikovaného vlaku z databáze, aktualizuje jeho údaje v operační paměti 
aplikačního serveru a zašle událost o změně jednotlivým klientům. 

Potřebná kmenová data si aplikační server KANGO-Vlak načte při svém spuštění 
z aplikačního serveru KANGO-Kmen a registruje si u něj handler při příjem událostí 
o změnách kmenových dat. Tyto události zpracovává obdobným způsobem jako 
notifikace ze serveru Oracle o změnách vlaků. 

4. Struktura databáze 
Aplikace KANGO-Vlak obsahuje většinu dat dostupných při plánování jízdního 

řádu. Databázi lze rozdělit na následující skupiny dat: 
• Základní údaje o databázi – např. datum platnosti jízdního řádu, seznam státních 

svátků, seznam změn jízdního řádu. 
• Uživatelé – uživatelé aplikace a jejich práva. 
• Uživatelské oblasti dopravních bodů a úseků – libovolné množiny dopravních bodů 

a úseků, které se používají jako oblasti působnosti uživatelů a k definování tratí 
a oblastí využívaných různých nástroji, např. při výpočtu ukazatelů. 

• Hlavičky vlaků – údaje vlaku nezávislé na trase, např. číslo a název vlaku, seznam 
substrátů a náplní vlaku nákladní dopravy. 

• Trasy vlaků – seznam dopravních bodů jízdy vlaku a následujících údajů k nim 
náležejících: 
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- obecné údaje – např. rušící vlak, zvláštní vlak, procenta ruční brzdy, 
- kalendář jízdy vlaku, 
- časové údaje příjezdu a odjezdu, staniční koleje pobytu a pojížděné traťové 

koleje, 
- dispozice dopravce na časové údaje příjezdu, odjezdu a minimální pobyt 

vlaku, 
- úkony – např. technická prohlídka, výměna hnacího vozidla. 

• Údaje v trase vlaku, které se vztahují k úseku trasy vlaku a které mohou mít 
definován kalendář své platnosti v rámci kalendáře jízdy vlaku: 

- dopravní druhy vlaku – označení vlaku z hlediska dopravních předpisů, 
- komerční druhy vlaku – označení vlaku pro cestující, 
- dopravci, 
- objednatelé vlaku, 
- hnací vozidla, 
- lokomotivní a vlakové čety, 
- soupravy – seznam vozů včetně pořadí, 
- parametry vlaku – např. hmotnost, délka, jízdní odpor, režim brzdění, 

maximální rychlost, 
- řazení vlaku – pořadí a čísla vozů a hnacích vozidel na vlaku, poznámky 

k jednotlivým vozům, 
- poznámky jízdního řádu pro cestující – např. přeprava jízdních kol, 
- konstrukční příkazy – textové požadavky dopravce na provozovatele dráhy, 
- integrované dopravní systémy, 
- pracoviště provádějící soupis vlaku. 

• Přímé vozy – jsou definovány jako posloupnost souprav nebo hnacích vozidel 
v trasách jednotlivých vlaků. 

5. Možnosti editoru vlaků 
Aplikace KANGO-Vlak je primárně určena k editaci vlaků. Pro tento účel obsahuje 

následující funkce: 
• výběr vlaků a filtrování seznamu vlaků podle zadané kombinace různých 

parametrů, 
• zavádění a rušení vlaků, 
• definování a změna trasy vlaku v grafickém zobrazení železniční sítě, 
• editace jednoho nebo skupiny vlaků, 
• kopírování vlaku s možností otočení jeho trasy, 
• spojování vlaků, jejichž trasy na sebe navazují, 
• hromadné přečíslování vlaků. 

Pro analýzu navrženého jízdního řádu aplikace obsahuje následující nástroje: 
• porovnání dvou databází vlaků, 
• výpočet základních ukazatelů dopravy, 
• hledání existujících a neexistujících přípojů mezi vlaky. 
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Program umožňuje tisk následujících pomůcek určených pro železniční 
zaměstnance nebo cestující: 

• plán řadění nákladních vlaků, 
• oddíl 3 Plánu vlakotvorby – Seznam stanic tvořících ucelené vlaky, 
• oddíl 4 Plánu vlakotvorby – Seznam stanic tvořících vyrovnávkové vlaky, 
• přehled omezení jízdy vlaků, 
• vlakový průvodce – informační leták dostupný pro cestující ve vlacích vyšší kvality, 
• přehled vlaků vyšší kvality – je součástí knižního jízdního řádu pro cestující. 

Mezi další výstupy aplikace patří následující sestavy určené pro interní potřebu: 
• zjednodušený jízdní řád, 
• seznam vlaků projíždějících, končících nebo začínajících ve vybraném dopravním 

bodu, 
• seznam stanic vlaků, ve kterých se provádí výchozí technická prohlídka, 
• seznam základních údajů vlaků osobní dopravy, 
• seznam obsazených a volných čísel vlaků, 
• seznam vyplnění základní údajů vlaků potřebných pro konstrukci jízdního řádu. 

6. Uživatelská práva 
Systém KANGO-Vlak je primárně určen pro dopravce pro zadávání požadavků na 

trasy vlaku. Uživateli jsou také pracovníci provozovatele dráhy, kteří mohou zadávat další 
údaje vlaků, prohlížet vlaky a zadávat vlaky dopravců, kteří nemají program KANGO-Vlak 
k dispozici. 

Každý uživatel má přidělena následující práva: 
• Typ uživatele – systém poskytuje čtyři typy uživatelů: vlakotvůrce, dopravce, 

provozovatel dráhy a správce. Uživatel typu „vlakotvůrce“ má základní práva. 
Uživatel typu „dopravce“ má stejná práva jako uživatel typu „vlakotvůrce“ a navíc 
může upravovat uživatele, které mají podmnožinu jeho práv. Uživatel typu 
„provozovatel dráhy“ má stejná práva jako uživatel typu „dopravce“ a navíc může 
upravovat údaje provozovatele dráhy. Uživatel typu „správce“ má všechna práva. 

• Oblast působnosti – libovolná množina dopravních bodů a úseků. Vztahuje-li se 
údaj trasy vlaku k dopravnímu bodu, smí jej uživatel upravovat, pokud tento 
dopravní bod patří do jeho oblasti působnosti. Obdobné pravidlo platí pro údaje 
vztahující se k úseku trasy vlaku. 

• Seznam dopravců, jejichž vlaky může uživatel prohlížet a upravovat. 
• Seznam intervalů čísel vlaků, které může uživatel zavádět a rušit a upravovat 

údaje v hlavičce vlaku. 
• Seznam intervalů čísel vlaků, u nichž může uživatel upravovat údaje v trase vlaku 

s výjimkou hnací vozidel, souprav, lokomotivních a vlakových čet (dále jen objekty 
vlaku). 

• Seznam intervalů čísel vlaků, u nichž může uživatel upravovat zadané objekty 
vlaku. 
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7. Postup tvorby vlaku 
Údaje vlaku požadované dopravcem a skutečné údaje udržované provozovatelem 

dráhy jsou zaznamenány ve dvojici vlaků: požadovaném a skutečném. Požadovaný vlak 
zadává dopravce v systému KANGO-Vlak jako požadavek na vlak provozovateli dráhy. 
Skutečný vlak vzniká zkopírováním požadovaného vlaku a upravuje jej provozovatel 
dráhy v systému KANGO-GVD (dále jen konstruktér). Konstruktér může v trase 
skutečného vlaku zadávat časové údaje, údaje o staničních a traťových kolejích, a to 
v rámci konstrukční oblasti KANGO-GVD (přibližně území České republiky). V dopravních 
bodech, které mu dopravce povolí, může dále měnit posloupnost dopravních bodů trasy 
skutečného vlaku. 

Údaje vztahující se k části trasy, která nepatří do konstrukční oblasti KANGO-GVD, 
jsou naplňovány do požadovaného vlaku uživatelem KANGO-Vlak přímo nebo jsou 
importovány z informačního systému Pathfinder. 

Vlak prochází během jeho tvorby dále uvedenými fázemi znázorněnými na obr. 3 
a 4. Fáze požadovaného vlaku může měnit uživatel, který má právo vlak zavádět. 

Převedený požadavek Tvorba požadavku

Připraveno ke konstrukci

Konstrukce

Zkonstruováno

Odsouhlaseno 
dopravcem

KonstrukceKonstrukce

Zkonstruováno

Odsouhlaseno 
dopravcem

Legenda:

Požadovaný vlak

Skutečný vlak

Operace KANGO-Vlak
Operace KANGO-GVD  

Obr. 3 Základní postup tvorby vlaku 

Postup tvorby vlaku je následující: 
1. Na počátku tvorby nového jízdního řádu se vychází z údajů předchozího jízdního 

řádu. Databáze obsahuje pouze požadované vlaky předchozího jízdního řádu, které 
jsou ve fázi převedený požadavek. Skutečné vlaky v databázi neexistují. 

2. Uživatel KANGO-Vlak má možnost zavést nový požadovaný vlak nebo použít vlak 
z předchozího jízdního řádu. V obou případech se takový vlak dostává do fáze 
tvorba požadavku. V této fázi je vlak od počátku jeho vytvoření nebo převedení 
viditelný pro všechny uživatele, kteří mají právo prohlížet vlaky daného dopravce. 

3. Uživatelé KANGO-Vlak, kteří mají právo vlak upravovat, doplní údaje v té části trasy 
vlaku, která leží v jejich oblasti působnosti. V této fázi mají tito uživatelé právo zadat 
také objekty vlaku. 
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4. Uživatel, který má právo vlak zavádět, může zaškrtnout políčko "Přístup pro úpravu 
hnacích vozidel". Po jeho zaškrtnutí hnací vozidla může upravovat pouze uživatel, 
který má k tomu právo. Zrušení zaškrtnutí tohoto políčka může provést uživatel, který 
má právo upravovat hnací vozidla. Uživatel, který má právo upravovat hnací vozidla, 
po jejich zadání zaškrtne políčko "Souhlas s hnacími vozidly". 

5. Obdobný postup se použije pro úpravu ostatních objektů vlaku. Na rozdíl od hnacích 
vozidel u těchto objektů neexistuje zaškrtávací políčko "Souhlas s <objekt vlaku>". 

6. V případě, že požadovaný vlak lze předat provozovateli dráhy na konstrukci, 
oprávněný uživatel změní fázi vlaku na připraveno ke konstrukci. Systém KANGO-
Vlak povolí přechod vlaku do této fáze, pokud jsou naplněny příslušné údaje a je 
zaškrtnuto políčko "Souhlas s hnacími vozidly". Oprávněný uživatel může ještě vrátit 
vlak z fáze připraveno ke konstrukci do fáze tvorba požadavku a pokračovat v zadání 
požadavku. 

7. Aplikační server KANGO-GVD v zadaných časových intervalech hledá v databázi 
požadované vlaky, které jsou ve fázi připraveno ke konstrukci. Nalezený vlak 
automaticky zkopíruje do nového skutečného vlaku, který se dostane do fáze 
konstrukce a jemu odpovídající požadovaný vlak nastaví také do fáze konstrukce. 

8. Dopravní body skutečného vlaku obsahují také informaci o fázi vlaku. Po vytvoření 
nového skutečného vlaku jsou jeho dopravní body ve fázi konstrukce. V dopravních 
bodech trasy vlaku, v nichž byla dokončena konstrukce, jednotliví konstruktéři 
nastaví fázi zkonstruováno. Jakmile ve všech dopravních bodech trasy vlaku, které 
patří do konstrukční oblasti KANGO-GVD, je nastavena fáze zkonstruováno, systém 
KANGO-GVD nastaví automaticky fázi celého vlaku na zkonstruováno. Konstruktér 
může později převést skutečný vlak zpět do fáze konstrukce a pokračovat 
v konstrukci. 

9. Jakmile se skutečný vlak dostane do fáze zkonstruováno, aplikační server KANGO-
Vlak přijme notifikaci z databázového serveru Oracle o změně fáze vlaku a provede 
import údajů zadaných konstruktéry ve skutečném vlaku do odpovídajícího 
požadovaného vlaku, který převede do fáze zkonstruováno. 

10. Je-li skutečný vlak ve fázi konstrukce, uživatel KANGO-Vlak může provést 
u zvoleného požadovaného vlaku import aktuálních údajů z odpovídajícího 
skutečného vlaku. 

11. Pokud je požadovaný vlak ve fázi zkonstruováno, oprávněný uživatel KANGO-Vlak 
může změnit jeho fázi na odsouhlaseno dopravcem. Systém KANGO-Vlak zároveň 
automaticky převede odpovídající skutečný vlak také do fáze odsouhlaseno 
dopravcem. V této fázi nelze již údaje vlaku upravovat. Kdykoliv později ale může 
uvedený uživatel vrátit dvojici vlaků do fáze zkonstruováno. 

12. Jestliže je skutečný vlak ve fázi odsouhlaseno dopravcem konstruktéři mají právo 
změnit jeho fázi na konstrukce a provést změnu v jeho údajích. 

13. Je-li požadovaný vlak ve fázi konstrukce nebo zkonstruováno, uživatel KANGO-Vlak 
nemůže vlak upravovat. Chce-li změnit jeho údaje, musí nejprve oprávněný uživatel 
KANGO-Vlak převést tento vlak do fáze změna požadavku. Po dokončení 
požadavku oprávněný uživatel může změnit fázi požadovaného vlaku na připraveno 
ke konstrukci – změna nebo jej z této fáze vrátit zpět do fáze změna požadavku. 

14. Jakmile aplikační server KANGO-GVD zjistí požadovaný vlak ve fázi připraveno ke 
konstrukci – změna, automaticky zkopíruje z požadovaného vlaku všechny údaje, 
které má právo zadávat dopravce, do odpovídajícího skutečného vlaku. Po 
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zkopírování skutečný i požadovaný vlak nastaví do fáze konstrukce. Následuje 
postup podle bodu 8. 

15. Vlak může vymazat pouze uživatel KANGO-Vlak, který má právo vlak zavádět, 
přičemž vlak může být v jakékoli fázi. Z databáze se v takovém případě vymaže jak 
požadovaný vlak, tak i jemu odpovídající skutečný vlak. 

16. Zpravidla na závěr tvorby jízdního řádu uživatel provozovatele dráhy v aplikaci 
KANGO-Vlak může vlak zamknout. Zamknutý vlak nemůže upravovat žádný uživatel. 
Zamknutí lze provést v jakékoli fázi vlaku. Odemknutí může provést uživatel 
provozovatele dráhy nebo správce. 

Konstrukce/
Zkonstruováno

Konstrukce/
Zkonstruováno

Změna požadavku

Připraveno ke konstrukci 
– změna

Konstrukce Konstrukce

Legenda:

Požadovaný vlak

Skutečný vlak

Operace KANGO-Vlak
Operace KANGO-GVD  

Obr. 4 Postup při změně požadavku dopravce na vlak 

8. Závěr 
Systémy KANGO a KASO jsou od konce roku 2010 v rutinním provozu. Jejich 

zavedením došlo k výraznému zkvalitnění a zrychlení práce na sestavě jízdního řádu. 
Vývoj aplikace KANGO-Vlak bude nadále pokračovat. Plánuje se nahrazení offline 

výměny dat se systémem PCS online komunikací prostřednictvím webových služeb nebo 
zavedení funkcionalit žádosti o trasu vlaku. 

 
Předloženo: 09.07.2013 
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Resumé 

SYSTÉM OBJEDNÁVÁNÍ VLAKŮ DO ROČNÍHO JÍZDNÍHO ŘÁDU 

Karel GREINER, Josef VOLEK 

Příspěvek popisuje aplikaci editoru vlaků sloužící k zadávání požadavků dopravců na trasy 
vlaků v České republice. Aplikace je součástí informačního systému sestavy ročního jízdního řádu 
vlaků. Editor vlaků představuje distribuovanou aplikaci složenou z databázového serveru, 
aplikačního serveru a klientského programu. Obsahuje většinu údajů vlaků dostupných v rámci 
plánování jízdního řádu. Kromě funkcí pro práci s vlaky poskytuje různé analytické nástroje a tisk 
pomůcek pro železniční pracovníky a cestující. Za účelem koordinace sestavy jízdního řádu s 
provozovatelem dráhy byl navržen postup tvorby vlaku založený na fázích vlaku. 

 

Summary 

SYSTEM OF TRAINS ORDERING FOR THE ANNUAL TIMETABLE 

Karel GREINER, Josef VOLEK 

The paper describes an application of train editor, which is used to make requests of carriers 
(users) for train track in the conditions of the Czech Republic. The application is part of the 
information system for the assembly of the annual train timetable. The editor of trains is adistributed 
application composed of a database server, application server and client program. It contains most 
of the data of trains available in the planning timetable. In addition to functions for working with 
trains editor provides various analytical tools and printing equipment for railway workers and 
passengers. In order to coordinate the assembly of timetable with railway undertakings a process of 
train design based on phases of the train was designed. 
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1.  Co je APRS? 
Automatic Position Reporting Systém, dále jen APRS je radioamatérský systém 

vyvinutý americkým radioamatérem Bobem Burninga WB4APR pro okamžitou výměnu 
dat v reálném čase mezi jakýmkoli množstvím stanic, obdobně jako je tomu u klasické 
hlasové sítě. Jakákoliv stanice, která chce přispět  informací, ji jednoduše pošle, 
a všechny ostatní stanice ji přijmou a zaznamenají, případně zopakují. Kromě toho jsou 
všechna data přeposílána do internetové sítě APRS-IS  a jsou globálně přístupná všem 
uživatelům. Systém umožňuje distribuovat zprávy, výstrahy, oznámení ostatním 
uživatelům, bulletiny a další. Nejviditelnějším znakem APRS je zobrazení jednotlivých 
objektů do mapových podkladů. 

Libovolný uživatel může umístit objekt nebo informaci o pozici na mapě. Tato 
informace je potom distribuovaná všem uživatelům v systému. Pokud bude stanice, nebo 
jiný objekt vybavený GPS, je možné ho automaticky sledovat. Do systému APRS je 
možné zapojit i doplňující objekty například meteostanice. 

APRS může zajišťovat potřeby při speciálních nebo pohotovostních událostech, 
kdy je třeba sledovat klíčové objekty: 

• Dopravní prostředky 
• Zásilky 
• Dopravní situaci v určených místech 
• Počasí na různých místech 
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• Kde jsou záplavy 
• Kam udeřil blesk 
• Kde je elektrické vedení 
• Kde jsou záchranná vozidla 
• Kde jsou VIP osoby 
• Kde je vedoucí závodník 
• Kde je čelo průvodu 
• .... 

2.  Co všechno APRS přináší? 
Systém APRS není primárně určený ke sledování polohy jednotlivých objektů, za 

který se někdy mylně považuje. Je to systém pro okamžitou výměnu informací mezi 
všemi účastníky v textové či grafické podobě. V případě krizových situací, jako například 
výpadek sítí GSM, které se standardně používají pro přenos dat, je možné systém APRS 
využít jako alternativní systém sledování polohy dopravních prostředků. Jednotlivé části 
systému jsou reprezentovány objekty a stanicemi. Objekty jsou statické části, které 
posílají informace dalším statickým objektům, nebo pohyblivým stanicím. Stanicí se 
rozumí pohybující se část. Stanice i objekty mohou v systému mít různé stavy. V případě, 
že stanicí budeme považovat vozidlo taxislužby, je možné nastavit stav, kdy vozidlo 
poveze zákazníky, a nebo kdy pojede zpět na své výchozí stanoviště bez zákazníků. 
Objekty mohou nabývat podobných stavů, obsazené stanoviště vozidel taxi bude mít jiný 
stav, než stanoviště prázdné. 

Myšlenka APRS zahrnuje: 
• Pozice všech stanic a objektů 
• Stav všech stanic 
• Krátké textové zprávy, oběžníky (bulletin) a oznámení 
• Počasí 
• Telemetrie 
• Zaměřovací úhly a sílu pole pro rychlé nalezení vysílače 
• Bezdrátové připojení, zakreslení všech stanic 
• Místní objekty na společné mapě pro všechny uživatele 
• Místní frekvence pro: IRLP, ECHOLINK, WinLink, místní kroužky, setkání apod. 

Výše uvedené body mohou být zahrnuty do dalších akcí, jako například může být: 
• Každodenní povědomí o místních akcích a radioamatérském dění v blízkém 

i vzdálenějším okolí 
• Amatérské akce, závody, veřejné služby 
• Pátrací a záchranné akce 
• Komunikace a sledování, on-line email 
• Možnost posílání textových zpráv mezi mobilními uživateli 
• Zobrazení a výměna meteorologických dat 
• Satelitní komunikace mezi uživateli. 
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Obr. 1 Možnost vzájemné komunikace mezi objekty na display radiostanice Yaesu FTM-
350 

 

Obr. 2 Zobrazení stupňů povodňového ohrožení na display radiostanice Yaesu FTM-350 
 

 
Obr. 3 Upozornění na mimořádné meteorologické jevy na display radiostanice Yaesu 

FTM-350 

3.  Potřebné vybavení  
Pro vykreslování objektů je potřeba počítač. S jeho pomocí můžeme sledovat 

klíčové body při různých událostech. Pro tento účel byl vyvinut radioamatérský program 
UI-VIEW, což je minimální forma software, která může být spuštěna na starších typech 
hardware. Díky více dostupným programům a rychlejším počítačům lze využít novější 
verze software. Poslední dobou nejrozšířenější způsob online sledování objektů na síti 
APRS je internetové rozhraní na adrese www.aprs.fi, případně www.openaprs.net 
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Obr. 4 Ukázka programu UI-VIEW 
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Obr. 5 Ukázka internetového rozhraní www.aprs.fi 
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Obr. 6 Ukázka internetového rozhraní www.openaprs.net 

Pro provoz ve vlastní radiové síti APRS je zapotřebí použít odpovídající 
radiostanici. Připojení rádia k APRS umožní posílat a přijímat data s ostatními. Podle 
použitého software je možné připojit rádio k zvukové kartě počítače (UI-View s AGWPE). 
Běžně postačuje použití TNC jako interface mezi rádiem a PC. 

 

Obr. 7 Příklady APRS stanic pro obousměrnou komunikaci 
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Dalším možným prvkem v síti APRS může být meteostanice. Existuje velké 
množství různých stanic, které jsou kompatibilní s většinou softwarových balíků. Mohou 
být nakonfigurovány tak, aby automaticky oznamovaly informace o počasí v požadované 
lokalitě, nebo informovaly o mimořádných meteorologických jevech.  

4.  Vužití systému APRS v laboratoři telematiky 
Pro možnosti využití systému APRS v laboratoři telematiky bylo nutné nejdříve 

zřídit fakultní radioklub. Žádosti bylo vyhověno a Český telekomunikační úřad přidělil 
klubu volací znak OK1KID. Díky radioklubu bylo možné zřídit DIGIpeater OK1KID-1, který 
je provozován na celoevropském kmitočku 144,800 MHz. Zařízení pro provozování bylo 
pořízeno díky prostředkům poskytnutým Univerzitou Pardubice. Na počátku roku byla 
instalována anténa Diamond X-200N a radiostanice Kenwood TM-D710. Data 
poskytovaná stávajícím zařízením umožňují další zpracování pro účely sledování polohy 
dopravních prostředků na dopravní síti. 

 

Obr. 8 Anténa Diamond X-200N 
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Obr. 9 radiostanice Kenwood TM-D710 
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Resumé 

APRS V LABORATOŘI TELEMATIKY NA DFJP 
Ivan PANUŠKA 

Alternativní metody sledování dopravních prostředků, používané hobby radioamatérskou 
obcí. Systém APRS není jen prostředkem pro sledování dopravních prostředků, ale i systémem pro 
taktickou komunikaci, která není závislá na žádné dopravní infrastruktuře s výjimkou systému GPS. 

 

Summary 

APRS IN LABORATORY OF TELEMATICS AT DFJP 
Ivan PANUŠKA 

Alternative methods of tracking vehicles, used amateur radio hobby community. APRS 
system is not only a means for tracking vehicles, but also for tactical communications system that is 
not dependent on any transport infrastructure, with the exception of GPS. 

 

Zusammenfassung 

APRS LABOR TELEMATIK IN DFJP 
Ivan PANUŠKA 

Alternative Methoden der Verfolgung von Fahrzeugen, verwendet Amateurfunk Hobby 
Community. APRS System ist nicht nur ein Mittel zur Verfolgung von Fahrzeugen, sondern auch für 
taktische Kommunikationssystem, das nicht abhängig von einer Transportinfrastruktur, mit 
Ausnahme von GPS. 
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Katedra informatiky v dopravě 
 
 

1.  Úvod 
Georeferenční síť pozemních komunikací je možné charakterizovat jako digitální 

vektorový model reálné sítě pozemních komunikací (dále PK) referencovaný k povrchu 
Země v určitém souřadnicovém systému, měřítku a polohovou přesností. 
Z matematického hlediska lze georeferenční síť PK definovat v dvourozměrném 
euklidovském prostoru jako smíšený (hrany mohou a nemusí mít směrovou orientaci), 
spojitý graf sítě, který je tvořen množinami vrcholů, hran, lomení hran a incidencí. 
Incidence přiřazuje každé hraně uspořádanou dvojici jejich krajních vrcholů 
a uspořádanou množinu bodů lomení hrany. Tyto prvky množin jsou entitami grafu, které 
jsou uloženy v databázi a tvoří (spolu s atributy entit) geodata, jejichž soubor utváří 
jednotný elektronický (digitální) model PK v prostředí GIS. Z pohledu silničního 
hospodářství lze účelově definovat georeferenční síť PK jako množinou úseků, které na 
sebe spojitě navazují v uzlech. Uzly jsou tvořeny v místě připojení těles pozemních 
komunikací (křižovatkách) nebo ve významných bodech sítě pozemních komunikací 
(místo administrativního členění aj.). Každý úsek georeferenční sítě PK vyjadřuje určitý, 
reálný úsek pozemní komunikace, který má vlastní geometrii. Geometrický průběh úseku 
vyjadřuje směrové vedení těles pozemních komunikací (tj. osu komunikace nebo osu 
jízdních pásů) v kolmém průmětu na zemský povrch. Geometrie úseku je v grafu sítě 
vyjádřena lomenou hranou s incidencí, přičemž geometrický průběh úseku určují prvky 
z množiny lomení hran. Prvky množiny lomení hran tvoří body definované v geodetickém 
referenčním systému. 
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V georeferenčních sítích PK používaných v ČR se pro určení polohy používají 
výhradně geodetické referenční systémy S-JTSK a WGS84, definované v [1]. 

V ČR existuje řada druhů georeferenčních sítí PK a snahou je tyto sítě sjednocovat 
do jednotné univerzální digitální sítě, která by byla využívána státní správou i soukromým 
sektorem. Zavedení jednotného modelu by vedlo k výrazným úsporám nákladů v řadě 
oblastí, ale i jednodušší správě, evidenci, sběru a distribuci dat. Kromě finančních 
prostředků by byl šetřen čas potřebný na realizaci těchto služeb a redukována 
organizační a personální náročnost procesů s těmito službami spojenými. 

2.  Pojmy související s georeferenční sítí PK 
S georefenční sítí PK souvisí řada pojmů důležitých pro silniční hospodářství. 

Bohužel řada těchto zavedených a běžně používaných pojmů není dosud zahrnuta 
v legislativě ČR. Např. pojem staničení – způsob liniového určení polohy na tazích, 
úsecích PK. Staničení lze definovat jako číselný údaj průběžného měření na polygonové 
straně nebo po měřické přímce od jejího počátku. Jedná se o relativní určení polohy. 
Staničení rozlišujeme na úsekové, provozní, stavební, kilometrovníkové a relativní. Pro 
georeferenční síť PK je to jeden ze způsobů určení polohy jevu na modelu PK. Je běžně 
používán v georeferenční síti Uzlového lokalizačního systému (dále ULS). Jinou 
možností je určení polohy jevu geodetickými souřadnicemi. Pojem jev ve vztahu k PK je 
možno chápat jako souhrnné označení pro událost, činnost, vlastnost nebo fyzický objekt 
mající vztah k síti. Jevy mohou být bodové a liniové. Bodový jev je například dopravní 
nehoda nebo umístění svislého dopravního značení. Liniový jev je např. omezení 
rychlosti na úseku PK nebo průběh svodidel podél tělesa PK. Tyto a jiné jevy se 
v georeferenční síti PK, stejně jako samotné PK, evidují. 

Dalšími pojmy jsou atributy, metadata a změnová data georeferenční sítě PK. 
V dané verzi georeferenční sítě PK (datové sady geodat) jsou každému úseku 

přiřazeny atributy: jedinečné číslo úseku a délka úseku, která odpovídá vzdálenosti 
změřené v terénu mezi počátečním a koncovým uzlem daného úseku pozemní 
komunikace. Délka úseku je udávána v délkových jednotkách s přesností na celé metry. 
Každému úseku PK je přiřazeno označení pozemní komunikace, kategorie (definuje [2]) 
a třída (definuje [3]) pozemní komunikace. Tah pozemní komunikace je na georeferenční 
síti PK určen sledem úseků, které se neopakují, a které mají stejné označení pozemní 
komunikace. 

Metadata jsou data spojená s danou verzí georeferenční sítě jako celkem. 
Obsahují informace o názvu datové sady, číslu verze, polohové přesnosti, měřítku pro 
kartografický výstup, platnosti (začátek, příp. konec platnosti) a zhotoviteli (garantu). 

Změnová data slouží pro správný převod informací (již referencovaných k určité 
georeferenční síti PK) při přechodu z původní na novou verzi sítě a jsou požadována 
ke každému vydání nové verze sítě. Změnová data se týkají geometrie úseků a atributů. 
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Pokud by měla být na území ČR zavedena jednotná georeferenční síť PK je nutné 
tyto a další pojmy začlenit do legislativy ČR. 

3.  Druhy georeferenčních sítí v ČR 
Georeferencování informací a jevů v síti PK v současnosti v ČR probíhá nad 

datovými podklady různého původu, polohové přesnosti a v různých souřadnicových 
systémech. Nejrozšířenějšími podklady pro lokalizaci pasportu je ULS, pro lokalizaci 
dopravních informací a informací z telematických zařízení je používána síť Global 
Network (dále GN). Mezi těmito referenčními sítěmi existuje vazba, která ale s ohledem 
na způsob konstrukce sítí, georeferenčním měřítku nemůže být 1:1 (viz obr. 1). 

Tato skutečnost zásadním způsobem omezuje možnosti globálního pohledu na PK 
a využití veškerých dat, které mají vazbu na silniční síť. Např. neproměnné a proměnné 
parametry PK, sčítání dopravy mají vazbu na ULS, dopravní nehody, data ze sčítačů, 
meteoinformace, sjízdnost PK jsou vázány na GN, přitom z hlediska návrhu na sanaci 
nehodových lokalit je třeba posuzovat všechny informace. Při plánování hospodaření s PK 
zase naopak musí být brány v úvahu informace o intenzitách dopravy apod. 

Tato skutečnost zásadním způsobem omezuje možnosti globálního pohledu na PK 
a využití veškerých dat, které mají vazbu na silniční síť. Např. neproměnné a proměnné 
parametry PK, sčítání dopravy mají vazbu na ULS, dopravní nehody, data ze sčítačů, 
meteoinformace, sjízdnost PK jsou vázány na GN, přitom z hlediska návrhu na sanaci 
nehodových lokalit je třeba posuzovat všechny informace. Při plánování hospodaření s PK 
zase naopak musí být brány v úvahu informace o intenzitách dopravy apod. 

GN pokrývá dálnice a silnice I., II. a III. třídy, místní komunikace I., II. a III. třídy, 
samostatné místní komunikace (pěší komunikace), polní a lesní cesty a vybrané účelové 
komunikace zajišťující přístup k obydlím a objektům. Součástí sítě jsou i stezky a pěšiny, 
zejména pokud tvoří součást značených turistických tras. GN je silniční síť vycházející 
z produktu StreetMap společnosti CEDA a.s., která GN pravidelně aktualizuje 
harmonizovaně s každou novou verzí ULS podle metodiky [5]. Součástí každé nové 
verze GN je aktualizované propojení na aktuální verzi lokalizačních tabulek (dále LT). 

LT pokrývají dálnice a vybrané tahy nižších tříd. Rozsah pokrytí je obvykle 
v nových verzích LT rozšiřován. LT vytváří společnost CEDA a.s. podle souboru norem 
[6]. 

Součástí každé nové verze GN je aktualizované propojení na platnou verzi ULS a 
LT prostřednictvím tzv. ULS linku (obr. 2). Tři výše uvedené druhy sítí jsou tedy vytvářeny 
harmonizovaně, a to takovým způsobem, že tvoří jeden datový celek, který plně pokrývá 
všechny potřeby evidence pozemních komunikací a liniovou lokalizaci informací 
o pozemních komunikacích. Komplex uvedených tří druhů sítí definuje nově vznikající 
georeferenční síť PK v ČR – „Global Netvork Plus“ (dále GN+). 
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Obr. 1 Rozdíl mezi georeferenčními sítěmi ULS a GN v místě mimoúrovňové křižovatky 

 

 
Obr. 2 Georeferenční síť GN s ULS linkem 
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4.  Užití jednotlivých druhů georeferenčních sítí v ČR 
Georeferenční síť GN je využívána ve veřejné správě na krajské a nižší úrovni. 

Mezi kraje, jejichž odbory dopravy užívají tuto datovou sadu, patří: 
• Plzeňský kraj 
• Středočeský kraj 
• Vysočina 
• Liberecký kraj 
• Jihomoravský kraj 
• Ústecký kraj 
• Karlovarský kraj 
• Královehradecký kraj. 

Jedná se tedy o 8 krajů z celkového počtu 13. Datové podklady jsou využívány pro 
evidenci PK a majetku s PK souvisejícího na území kraje, převážně v GIS systémech od 
firmy ESRI. 

V soukromém sektoru jsou data GN používána řadou dopravních firem k plánování 
dopravy a také jsou datovým podkladem v např. GPS navigacích firmy TomTom. 

Správou a aktualizací georeferenční sítě ULS je pověřeno dle [2] ŘSD. V tomto 
zákoně je i zmínka o CEPK (Centrální evidence pozemních komunikací). V současné 
době neexistuje bližší legislativní specifikace CEPK, ale je připravována vyhláška o CEPK, 
která byla předložena na MD, a která doposud nevstoupila v platnost. ULS je primárně 
využíván státní správou k evidenci a pasportizaci majetku PK. 

Lokalizace jevů v datové sadě ULS je primárně liniová, v GN primárně 
prostřednictvím souřadnic. 

GN+ se nachází ve fázi vývoje a předpokládané uvedení do pilotního provozu je 
v roce 2015. Nejprve na území jednoho kraje, pak celoplošně v ČR. Dokumentace k této 
datové sadě čítá přes 1 000 stran textu. Datová sada by měla být multimodální, tedy 
obsahovat klíčové body, ve kterých na sebe navazují jednotlivé druhy doprav. Nebude 
„všeobjímající“, ale spíše univerzální. Je zpracována studie, která ukazuje, že zavedením 
systému UDMPK (SW a HW infrastruktura GN+) dojde ke zvýšení úspor z provozu 
systémů georeferenčních sítí, popř. zisků např. z poskytování práv přístupu do systému 
(návratnost investice). GN+ bude splňovat evropskou směrnici INSPIRE, která definuje 
GIS standardy v rámci Evropské unie, mimo jiné i v oblasti dopravy. Bude legislativně 
podpořena normou, která definuje pojmy georereferenční síť a pojmy s ní související – ta 
byla již certifikována MD. A dále vyhláškou o CEPK. 

5.  Systém UDMPK 
Aby bylo možné datovou sadu GN+ spravovat, aktualizovat a distribuovat, je nutné 

vytvořit SW a HW infrastrukturu – dále systém UDMPK. Jednou z možností je využít a 
doplnit stávající infrastrukturu, kterou disponuje odbor Silniční databanky v Ostravě. Tímto 
řešením by se snížily počáteční náklady na vybudování systému. 
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Mimo vybudování systému UDMPK bude muset dojít i vyškolení kvalifikovaných 
pracovníků, kteří budou systém zpravovat. Součástí metodiky zmíněné výše jsou tedy 
i doporučení v oblasti organizační a personální. Dále metodika obsahuje požadavky na 
zajištění technické infrastruktury, již zmiňovanou finanční rozvahu projektu, časový 
harmonogram realizace, legislativní rámec a identifikaci souvisejících rizik a příležitostí. 
Struktura systému UDMPK je zřejmá z obr. 3. 

 

 
Obr. 3 Struktura systému UDMPK 
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6.  Závěr 
Georeferenční sítě PK a systémy s tím spojené jsou v oblasti dopravní informatiky 

klíčovým prvkem k evidenci dopravních informací, jevů, majetku a pasportizaci PK, 
v plánování dopravy, v navigačních a dopravních informačních systémech atd. V oblasti 
diskrétní optimalizace v dopravě tvoří georeferenční sítě hlavní vstupní data pro výpočty 
nad dopravními sítěmi PK. Zavedení jednotné georeferenční sítě není snahou jen ČR, ale 
tento problém se řadu let řeší v celé Evropské unii. Např. v tak vyspělé zemi jako je 
Německá spolková republika si jednotlivé regiony (spolkové země) dosud vyměňují 
dopravní informace v různých formátech s různou polohovou přesností. Na hranicích 
regionů Evropské unie si každý suverénní stát eviduje vlastní hraniční body, kde dochází 
k přechodu PK na území jiného státu. Tyto body mají různou polohovou přesnost 
a vznikají tak nejasnosti a mapové podklady PK nejsou tzv. „bezešvé“. Toto se týká 
zejména datových sad, které jsou využívány ve státních správách. 

Závěrem několik výhod vyplývajících ze zřízení jednotné georeferenční sítě PK na 
území ČR: 

• Poskytování přístupových práv do subsystému UDMPK vybraným subjektům. 
• Zajištění větší kontroly nad dodržováním povinností uvedených v zákoně a 

vyhlášce ve věci evidence PK všemi vlastníky PK – úspora nákladů spojených 
s nedodržováním těchto povinností. 

• Zajištění průběžné aktualizace dat o pozemních komunikacích všemi vlastníky, 
v případě nových staveb nebo rekonstrukcí projektanty nebo vlastníky v rámci 
kolaudačního řízení – úspora nákladů spojených s dodatečnými a nepřesnými 
aktualizacemi dat a problémů z toho vyplývajících. 

• Vytvoření přehledu o základních určených parametrech všech typů komunikací 
v celé ČR – úspora nákladů při kompletaci parametrů o PK z různých datových sad 
a systémů. 

• Možnost průběžné a nepřetržité kontroly dodržování provádění hlavních prohlídek 
PK, jejich součástí a příslušenství – úspora nákladů spojených se špatným stavem 
PK. 

• Možnost nad GN+ průběžně analyzovat stavebně-technický a dopravně-inženýrský 
stav pozemních komunikací a vytvářet tak předpoklady pro rozhodování 
o prioritách v rámci investiční činnosti oprav a údržby – úspora nákladů v rámci 
lépe plánovaných oprav PK. 

• Možnost budování jednotné georeferenční sítě PK pro georeferencování jevů a 
událostí v silniční síti celé ČR – úspora nákladů v souvislosti s redukcí více 
systémů pro georeferencování jevů a událostí na PK do jednoho systému + 
efektivnější zajištění plynulosti a bezpečnosti dopravního provozu. 

• Zajištění možnosti vytvářet evidenci dopravního značení, zastávek a dalších 
objektů, jednotně v rámci celé ČR a ve vazbě na tyto evidence vytvářet aplikace 
pro optimalizaci procesů – úspora nákladů v oblasti optimalizace procesů v silniční 
dopravě. 

• Možnost využívat elektronicky a geograficky zpracovaná jednotná data o síti PK 
různými subjekty veřejné správy pro další aplikace vázané k síti pozemních 
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komunikací – úspora nákladů spojená s nekompatibilitou systémů pracujícími 
s daty PK na různých úrovních státní správy a nekompletností dat. 

• Ve spojení s dopravními informacemi a dopravními daty o provozu na PK a 
o nehodovosti (systém UDMPK – zlepšení lokalizace dop. nehod) umožňuje 
evidence PK analyzovat nehodové úseky a navrhovat opatření pro jejich sanaci 
s možností následné analýzy přínosů těchto opatření – úspora nákladů spojená 
s fungováním efektivního systému analýzy a eliminace dopravní nehodovosti na 
PK  zpětnou vazbou. 

• Zajištění jednotné georefrenční sítě PK pro další příbuzné registry – např. registr 
územních identifikací adres a nemovitostí apod. – úspora nákladů těchto registrů 
při kompletaci dat o PK. 

• Zajištění inventury PK, která vytvoří prostor pro doplnění evidence PK v těch 
případech, kde k tomu nedocházelo vůbec nebo jen částečně – úspora nákladů 
spojených s nekompletností dat v evidenci PK. 

• Stejně jako na úrovni veřejné správy bude úspora nákladů v oblasti IZS (jednotná 
lokalizace k aktuální síti) a správců IS. 

• Univerzálnost systému povede k jeho možnému rozšiřování (funkcionality systému 
i datové sady) za vynaložení malých finančních prostředků oproti spravování více 
paralelních systémů a zavádění nových. 
 

Předloženo: 24.06.2013 
 

Poznámka: 
Tento článek vznikl za přispění projektu TAČR TA01030968 – Univerzální digitální model 
pozemních komunikací. 
Článek je vytištěn ve sborníku Úlohy diskrétní optimalizace v praxi 2012 „Technika, technologie, 
telematika a informatika v dopravních a logistických systémech. “ – ISBN 978-80-7395-555-7 a byl 
prezentován na této konferenci. 
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Naše katedra se orientuje na vývoj a hodnocení materiálů, výrobní technologie, 
návrhy a stanovení životnosti zařízení. Pracoviště disponuje širokou škálou zařízení pro 
hodnocení vlastností materiálů. Můžeme vyhodnocovat mikrostrukturu a mechanické 
vlastnosti materiálů. Naši pracovníci provádí simulační výpočty pevnosti a životnosti 
konstrukčních součástí či kompletních výrobků. 

1.  Výuka 
Katedra zabezpečuje výuku studentů DFJP v předmětech z oblastí  

• mechanika 
• pružnost a pevnost 
• metoda konečných prvků (MKP)  
• nauka o materiálech 
• (výrobní) technologie  
• časti strojů.  

Vyučujeme ve všech stupních studia. Poskytujeme výuku jak po stránce teoretické 
(přednášky, cvičení), tak i po stránce praktické (laboratorní cvičení). Pro praktickou výuku 
máme k dispozici PC učebnu s počítači se software pro MKP a laboratoře pro výuku 
materiálových disciplín a výrobních technologií. Veškeré vybavení je k dispozici i pro 
studenty v rámci jejich závěrečných prací.  

Naši pracovníci také vyučují zahraniční studenty v anglickém jazyce (převážně 
program LLP ERASMUS). Také jsme vedoucími bakalářských a diplomových prací. Jsme 
i školiteli studentů v doktorském studijním programu.  
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2.  Věda a výzkum 
V oblasti výzkumu jsme zaměřeni výpočty MKP a výzkum vlastností konstrukčních 

materiálů. Tyto znalosti jsou pak využívány i pro výzkum v oblasti dějů v kontaktu 
kolo/kolejnice. 

 
Hlavní témata vědecké práce – oblast mechaniky  
Výzkum 

• Výzkum nosných konstrukcí modulární lokomotivy (podvozek, kola, kabina, …). 
• Výzkum ztráty stability tenkostěnných skořepinových konstrukcí na silničních a kolejových 

vozidlech. 
• Výzkum změny vlastností konstrukčních materiálů při vysokých rychlostech zatěžování 

(perkusní kladivo). 
• Výzkum kontaktního opotřebení ve styku kolo/kolejnice (laboratorní zkušební zařízení).   
• Výzkum a vývoj pevnosti a únavy zkušební balistické bomby (pro zkoušení střelivin). 

Praktické aplikace 
• Výpočetní analýzy MKP pevnosti a životnosti stojů a zařízení v dopravní technice a 

výrobních procesech. 
• Dopravní technika (silniční a kolejová vozidla, dopravní prostředky). 
• Energetický průmysl (klasická a jaderná energetika). 
• Výrobní technika (chemický, potravinářský a spotřební průmysl). 

 
Hlavní témata vědecké práce – oblast materiálů  
Výzkum 

• Vývoj nových materiálů s vyšší odolností proti kontaktně únavovým procesům pro aplikaci 
v železniční dopravě. 

• Výzkum strukturních a fázových změn korozivzdorných ocelí při svařování. 
• Výzkum deformačního a lomového chování materiálů při vysokých rychlostech zatěžování. 
• Výzkum kontaktní únavy materiálů pro kolejové aplikace. 
• Vývoj a experimentální ověření nových svařovacích a navařovacích technologií. 
• Výzkum fází v heterogenních svarových spojích se zaměřením na degradační procesy 

souvisejícími s teplotním zatížením.  
Praktické aplikace 

Komplexní materiálové analýzy, rozbory heterogenních svarových spojů, analýza 
deformačního a korozního poškození, hodnocení jakosti materiálů, jakost tupých 
odporových svarů, pro: 

• Kolejová vozidla  
• Automobilový průmysl 
• Strojírenství. 
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Our department focuses to the production and development of materials, 
manufacturing technology, product design and life of the equipment. Department has a 
wide range of equipment for evaluating of the properties of materials. We have 
possibilities to the evaluation of microstructure and mechanical properties of materials. 
We can perform simulation computations of strength and durability for component or 
manufacturing units. 

3.  Education 
Department teaches Jan Perner Transport Faculty students in courses in  

• mechanics  
• elasticity and strength  
• finite element method (FEM)  
• materials science  
• (manufacturing) technology  
• machine parts. 

We teach courses at all levels of study. We provide lessons from the theoretical side of 
view (lectures, training) and in practical education (laboratories). For practical training we 
have a PC classroom with FEM software and laboratories for practice in materials 
engineering and engineering technology. All of our equipment, students can use in the 
preparation their theses. 

Our staffs also teach foreign students in the English language (LLP ERASMUS 
program). Our staffs are the leading bachelor and master theses. We also tutor students 
in the doctoral program.  
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4. Science and research 
In the research area focuses on the FEM calculations and investigation of 

properties of structural materials. This knowledge are also used in the study of contact 
processes in the railway wheel/rail.  
Main topic of scientific works - Mechanics section 
Research 

• Research on bearing parts of modular locomotives (bogie, wheels, cabins, suspension, etc.). 
• Research on loss of stability of thin-walled structural parts of road and rail transport vehicles. 
• Research on change of structural material properties due to high-speed loading (percussive 

hammer). 
• Research on wheel-rail contact wear (tests stand in laboratory).   
• Research and development of strength and fatigue of ballistic testing bomb (for tests of 

propellants). 
Practical applications 

• Computational FEM analyses of strength and life span of machinery and equipment in 
transport and engineering industry, especially   

• Transport engineering (road and rail transport vehicles, transport structures). 
• Energy industry (classical energy, nuclear energy). 
• Process industry (chemical, food and consumer industry). 
• Light engineering and electrical industry (instrumentation, laser welding). 
• Armaments industry. 

Main topic of scientific works - Materials section 
Research    

• Development of new materials with higher contact-fatigue resistance for railway applications. 
• Research of structural and phase destabilization of stainless steel due to welding. 
• Research of deformation and fracture behavior of materials under high speed loading. 
• Research of rolling-contact fatigue in materials for railway applications. 
• Development and experimental verification of new welding and hard surfacing technologies. 
• Research of phase heterogeneous welded joints, focusing on degradation processes 

associated with   temperature load.  
Practical applications 

Comprehensive material analysis, analyses of heterogeneous welding technology, 
analyses of  creep and corrosion damage, testing of material quality, evaluation of flash 
butt welding technology, etc., for  

• Railway industry  
• Automotive industry 
• Machinery manufacturing. 

 
 

Předloženo: 31. 5. 2013 
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1.  INTRODUCTION 
Energy save and reduction of the environment load are important tasks of 

automotive industry together with  increasing of passive safety. High stress steel enables 
weight reduction simultaneously with increasing of safety.  

Hot stamping is a widely used method of preparation of high-strength steel car 
components. The material is formed in a thermo-mechanical process during anizothermal 
cooling from the austenitization temperature into the specified shape and reaches a fully 
martensitic structure with strength higher than 1500MPa [1, 2]. The process enables 
production of stampings with reduced springback, with a great geometric accuracy and a 
high strength-to-mass ratio. The sections produced in this way are used in crash 
protection applications, mainly bumper beams, door reinforcements and B-pillars. Current 
research in this field is oriented around heat treatment with controlled cooling. Reaching 
an optimal combination of martensite and residual austenite leads to a desired increase 
of fracture toughness and energy absorption capability at high loading speeds [3, 4].  

Usage of precoated steels in hot stamping is one of the methods that improve the 
quality of high-strength stampings. The role of the coating is protection of the surface 
against iron scales and decarburisation during hot forming and quenching in the die. 
A 30-40µm layer based on Al-Si (90% Al) is preferred for martensitic low-alloyed steels. 
The benefit of a coating based on Al-Si is higher oxidation resistance at high temperature 
[5]. 
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The structural changes in the surface layer produced by the thermal process 
reduce re-melting during welding, contributing to the preservation of the passivation 
effect. In addition, experiments have demonstrated a tendency to creation of a protective 
layer on the electrodes that increases their durability [6]. At the same time, however, a 
tendency for the layer to melt into the weld metal has been observed, for example in 
laser-welded joints. A possible consequence is the creation of brittle inter-metallic phases 
based on Al-Fe and reduction of joint strength [7,8, 9]. During laser welding of hot forming 
steel with an Al-Si coating, the coating is diluted into the weld zone, which results in Fe-Al 
intermetallic phase formation [10, 11].  

The presented study focuses on an analysis of the microstructure and surface 
layer of low-alloy martensitic steel and detection of potential negative impacts on 
weldability. It specifies material parameters that present a source of dispersion of static 
and dynamic strength of joints within a standard manufacturing process of high-strength 
components of the bodies.   

2.  METHODOLOGY OF ANALYSES 
The experiments concerned various meltages of martensitic steels 22MnB5 in a 

condition for hot stamping. The study of the material's metallurgical weldability was based 
on an analysis of internal homogeneity and micro-cleanness of the material. The 
evaluated effect of the surface layer on the weldability was based on the (i) an analysis of 
the chemical composition of individual sub-layers in crosswise scratch patterns; (ii) 
evaluation of differences in morphology and chemical composition directly on the surface 
layer of the stampings. The structural analyses were performed by light and electron 
microscopy (SE), the chemical composition was analysed by an energy microanalysis 
method (EDX analysis). 

Samples for the structural analyses were taken from areas corresponding to 
evaluation of the surface layers. All the evaluated stampings showed a martensitic 
structure with an approximately identical share of bainite and partially tempered 
martensite.  

Study of weldability is based on evaluation of: 
i. material response at different levels of thermal  interference, 
ii. static endurance of the weld joints.  

There were carried out structural and phase analyses of the initial quality of the 
high stressed steel and surface layer, structural changes within the gasp of thermal and 
voltage cycle of the used technology of the welding. With regard to fundamental demand 
on fracture goings of the steel and weld joint there were made fractographical analyses. 
These analyses were made for identification of preponderant fracture tendencies of basic 
material, weld metal and heat affected zone. In presented selection of results there is 
mentioned especially dependence of achieved weld endurance on a process of a 
fracture.  
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3. STUDY OF FRACTURE BEHAVIOR  
There was done fractography analysis of selected parts of profiles to evaluate: 

- a fracture mode or local differences in case of inside material imperfection,  
- defective part of fracture tracts in connection with structural characteristics. 

Ductile fracture was identified as a preferential for martensitic steel and welding joints 
even at presence of internal defects (Fig.1, 2).   

 
Figure 1 Ductile fracture mode 

 
Figure 2 Defect of welding joint 
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Important influence on the energy consumption during destruction of spot weldings 
is a tendency of fracture initiation. Three different tendency of fracture were discovered: 

a) over boundary weld metal 
This type of infringement was connected with lower level of reached 
strength of weld joints.  

b) cross the weld metal, especially at higher presence of internal defects.  
c) along the softened zone, connected with maximum strength and absorbed 

energy.  
A critical effect on the dynamic strength brings a tendency of melting surface material into 
the weld metal and creation of brittle inter-metallic phases based on Al-Fe. A tendency to 
the brittle fracture mode instead of a ductile fracture was observed  – Fig.3.  

 
Figure 3 Brittle fracture mode due to presence of intermetallic phases 

 

4.  ANALYSES OF SURFACE LAYERS  
An example of a typical composition of the surface layer is presented in Fig. 4, 5. 

The thickness of metallographically distinguishable sub-layers was measured on etched 
crosswise scratch patterns (positions 1 to 4 in Fig. 5). 

A difference of the diffuse - inter-metallic layer thickness was detected (in the 
measured parameter No. 2 in Fig. 5). In addition, a different structure of heterogeneities 
in the volume of the coating was observed in these stampings. Unlike the remaining set 
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of stampings with typically scattered isolated volumes of these heterogeneities, in 
stampings with higher intermetallic layer, another continuous "inter-layer" was formed in 
the volume of the coating. The analyses of local differences in the chemical composition 
focused on these areas. 

  

 
Figure 4 Tested stamping 

 
Figure 5 Typical structure of surface layer 

 
The chemical composition of the sub-layers was evaluated on scratch patterns. 

The positions of individual measurements correspond to measurements of the sub-layer 
thicknesses and is presented in Fig. 5: (1a) immediate surface layer; (2) diffusion layer 
bordering martensitic steel; (3) border between the diffusion layer and the remaining 
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volume of the coating; (4) heterogeneities in the coating beyond the area of the diffusion 
layer; (5) homogenous area of the coating beyond the diffusion layer; (6) surroundings of 
hollows in the diffusion layer. 

Changes in concentration of essential elements (Al-Fe-Si) in the sub-layers of the 
coat in a line perpendicular to the surface are presented in Fig. 6. Proportions of Si-Fe-
Mn elements in individual sub-layers were evaluated in succession to the detected 
geometric differences in the structure of the coating in the tested series of the stampings. 
Differences of Al/Si in the individual sub-layers are considered particularly important as 
regards the evaluated effect on the weldability. The results showed a twofold increase of 
Al/Si proportion in the basic volume of the layer in stampings, where the deviation in the 
internal structure of the surface layer was detected. The non-compactness of the 
immediate surface layer (the 1a area in the mentioned measurement) did not allow a 
definite evaluation of the chemical composition in the crosswise scratch patterns. For this 
reason, the measurement was supplemented with a direct measurement from the 
surface. The measurement showed again an increase of the Al/Si proportion in stampings 
with identified deviation in the thickness of the inter-metallic layer. 

 
Figure 6 Different structure of surface layer after intensive Al-Si-Fe redistribution 

Current results of the monitored relations are given in Fig. 7. It is obvious that the 
mentioned twofold increase of Al/Si proportion on the surface of the stamping and 
simultaneously in the basic volume of the coating occurs at the otherwise stabile Al/Si 
proportion in layers bordering the basic material (layers 2, 3). This redistribution was thus 
produced by an increase of an inter-metallic layer and, at a certain stage, by the 
formation of a new inter-layer in the volume of the coat with an approximately identical 
Fe/Al/Si proportion. The increased Al/Si proportion on the surface of the stampings 
coincides with the measured parallel decrease of Al in the formed secondary inter-layer. 
According to the measurement, the increased thickness of the inter-metallic layer was 
accompanied with increased Fe concentration in the secondary inter-layer.   
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Figure 7 Change of the Al/Si proportion in relation with the thickness of the inter-metallic 

border of the coating 
 

The mutual interconnection of the detected deviations in the internal composition 
and the Al/Si proportion manifest the dispersion of the performed heat treatment, 
particularly the differences in temperatures and the heating period during austenitization. 
This fact leads to differences in intensity of the diffusing processes that lead to the 
observed differences in the layers' internal structure. The source of the undesired 
dispersion of weldability particularly comes from a tendency to form a secondary inter-
layer with an increased Fe and Si content. The measurement results suggest that these 
secondary layers are formed in combination with a thickness of an inter-metallic layer 
exceeding ca 13µm. 

The marked border in Fig. 7 corresponds to the detected limit thickness of the 
inter-metallic layer. Exceeding this limit leads to forming of another "secondary" layer 
enriched with Fe, thus an undesired effect on the weldability. A layer of oxide on the 
surface of the stampings increases with the growing heating period of austenitization. The 
changes of thickness in the layer of oxide on the surface of the stampings produce 
different surface colouring caused by interference. Stamped sections with detected 
diffusion redistribution of the monitored elements in the formation stage of a new 
"secondary" layer enriched with Si and Fe showed a certain distinction in the surface 
colouring within the tested series of stampings (difference in the blue-grey colouring 
intensity). The undesirable changes of the surface layer's internal structure can thus be to 
some extent indicated by a change of surface colouring. 
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5.  EXPERIMENTAL WELDING 
An experimental series of 25 spot welding joints was produced to evaluate the 

effect of the detected diffusion processes on the weldability. The experiment was based 
on a comparative evaluation of static strength and fracture behavior of the welded joints, 
combining materials with extremes of the detected differences in the surface layer's 
structure. The selection of the welding parameters was based on a preceding 
optimization of the technological welding process. The detected difference of static 
strength was 22kN (in joints combining materials with a minimum thickness of the inter-
metallic layer) vs. 17.6 kN (in joints of materials with the maximum thickness of the inter-
metallic layer).  

The curve of the fracture decisively affected the strength of the resistance spot-
welds. Higher strength was achieved in a situation where the fracture was initiated in a 
zone of tempered martensite. Lower strength was connected with initiation of the fracture 
on the fusion line. The welding thermal cycle in this particular type of martensitic steel 
causes a local softening of the basic material. The position and extent of this critical zone 
decisively affects the fracture behaviour and strength of the spot welds. The detected 
differences in the surface layer's structure affect the current flow during the spot welding. 
With a view to the stable characteristics of the remaining parameters in the tested series 
(the chemical composition, the micro-structure, micro-cleanliness, etc.), it is possible to 
connect the differences in the reach and intensity of the thermal impact during welding 
with the detected deviations of the coating. 

Evaluation of the samples was carried out on the basis of differences reached by 
thermal effects, which is affected by the interlayer diffusion, and together with a current 
flow. 

To assess the influence on the range of thermal effects there was evaluated: 
1) the distance of the fusion zone 
2) the distance of the softening zone 

From materials with the same quality of the surface layer there were selected 
representative samples to be spot-welded. After the static test, the scratch pattern was 
created and subsequently also the micro hardness was created for determination of the 
heat affected zone.  

The comparison showed that the differences in the diffusion zone did not produce 
measurable differences in regard of the positions of those layers. A comparison of the 
intensity of thermal effect on the material showed no difference in level of microhardness, 
but a measurable effect on the wide of tempered zone was observed. There was also 
found a tendency of precipitation of carbides along austenite grain boundaries. But in the 
reviewed cases, this trend did not lead to any negative effect on fracture behavior. It was 
found forming ductile fracture mode, no intergranular fracture. 
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6.  CONCLUSIONS, AIM OF THE NEXT RESEARCH  
The presented results led to detection of basic tendencies in the formation of the 

internal structure of the surface layer in connection with deviations of the introduced heat 
treatment of martensitic steel 22MnB5. Coating by AlSi is applied during the heating 
phase, i.e. during heating 5-10 min at 880-950°C. The heat treatment leads to 
modification of the surface layer and at the same time diffusion of iron into the surface 
layer and surface oxidation of the layer.   

The heat treatment creates a layered sub-structure with uneven distribution of Al-
Si-Fe. The performed analyses document diffusion redistribution of Al-Si-Fe elements in 
the surface layer in connection with changes in the geometry of the layer's internal 
structure. Increase of the temperature and the heating period leads to an increase of the 
diffusion layer's thickness and diffusion of Fe into the AlSi coating. Together with the 
rising Fe/Si, Fe/Al proportion, the volume of heterogeneities enriched with iron increases 
and the share of Al/Si rises in the immediate surface zone. Forming of a continuous 
"secondary" inter-metallic inter-layer in the volume of the coating with prevailing Al is 
particularly important for its impact on weldability. The share of Fe/Si, Fe/Al elements, i.e. 
the intensity of the impact on the current flow during welding, rises with the austenitization 
period in this secondary layer. 

At the same time, the Al/Si proportion on the surface of the stampings rises, the 
surface oxidation becomes more intensive and porosity of the immediate surface layer 
increases. The rise of porosity and the content of oxides on the surface contribute to the 
instability of the welding process. A higher amount of pores leads to their random 
collapse, thus changing the current flow. The higher layer of oxides on the surface of the 
stampings affects the current flow. 

The study of the crucial tendencies in diffusion re-distribution of the Al-Fe-Si 
components in connection with formation of undesirable "inter-layers" was based on an 
evaluation of local concentrations of these elements in relation to the thickness of the 
inter-metallic layer. Based on the performed experiments, the maximum limit thickness of 
the inter-metallic layer has been specified as 13 µm as the limit stage of these changes 
with a view to the researched impact on the spot welds' quality. Exceeding of this value 
by dispersion of the austenitization period causes instability of the welding process in the 
random combinations of the weldments. 

The experimental evaluation of the weldability revealed the differences in softened 
zone. The formation of wider zone of tempered martensite was accompanied by the 
intergranular carbide precipitation. Regarding the fracture behaviour,  the harmful effect 
on the fracture toughness can be estimated mainly in the case of more intensive 
precipitation. Limited harmful influence was  proved in connection with presence of Al-Si 
intermetallic phases inside the welding pool. The main goal of next research is evaluation 
of detected processes on the dynamic resistance of spot weldings. We are supposed to 
perform the estimation of the significant possibilities to improve the dynamic durability of 
martensitic high strength steel in mentioned applications.  

Scientific Papers of the University of Pardubice 
Series B - The Jan Perner Transport Faculty 18 (2012) - 191 - 



 
Předloženo: 31. 5. 2013 

 
 

References 
[1] Liu, H.S., Xing Z.W, Bao J., Song B.,Y. Investigation  of the Hot-Stamping Process for 

Advanced High-Strength Steel Sheet by Numerical Simulation. J Mater Eng Perform, 2010, 
19:325-34. 

[2] Heping, L., Xuejun, J., Han D., Jie, S. Martensitic Microstructural Transformations from the Hot 
Stamping, Quenching and Partitioning Process. Materials characterization, 2011, 62:23-227 

[3] Bardelcik, A., Salisbury, C.P., Winkler, S., Wells, M.A., Worswick, M.J.  Effect of Cooling Rate 
on the High Strain Rate Properties of Boron steel. Int J Impact Eng, 2010, 37:694-702. 

[4] Dancette, S., Fabregue, D., Massardier, V., Merlin, J., Dupuy, T., Bouzekri, M. Experimental 
and Modeling Investigation of the Failure Resistance of Advanced High Strength Steels Spot 
Welds, Engineering Fracture Mechanics, 78, 2011, 2259-2272. 

[5] Karbasian, H., Tekkaya, A.E.  A review of hot stamping. J Mater Process Technol, 2010, 
210:2103-2118. 

[6] Maggi, S., Murgia, M. Introduction to the Metallurgic  Characteristics of Advanced High-
Strength Steels for Automobile Applications. Weld Int, 2007, 22:610-618. 

[7] Ehling, W., Cretteur, L., Pic, A., Vierstraete, R., Yin, Q.  Development  of a Laser Decoating 
Process for Fully Functional Al-Si Coated Press Hardened  Steel Laser Welded Blank 
Solutions. In 5th International WLT-conference  on Lasers in Manufacturing. Munich, Germany, 
2009, p.409-413. 

[8] Choi, J.K., Kim, J.K., Shin, S.M., Kim, C.H., Rhee, S.H. A study on Laser Welding 
Characteristics of 1500MPa Grade Ultra High Strength Steel for Automotive  Application. J. 
Korean Soc Laser process, 2010, 13:19-26. 

[9] Kim, C., Kang, M.J., Park, Y.D. Laser Welding of Al-Si Coated Hot Stamping Steel, Procedia   
Engineering, 2011, 10:2226-2231. 

[10] Ehling W, Cretteur L, Pic A, Vierstraete R, Yin Q. Development of a Laser Decoating Process 
for Fully Functional Al-Si Coated Press Hardened Steel Laser Welded Blank Solutions. 
Proceedings of 5th International WLT-conference on Lasers in Manufacturing. Munich, 
Germany; 2009, p.409-413. 

[11] Choi JK, Kim JK, Shin SM, Kim CH, Rhee SH. A study on laser welding characteristics of 
1500MPa grade ultra high strength steel for automotive application. J Korean Soc Laser 
Process 2010;13:19-26. 

[12] Fan DW, Kim HS, Oh JK, Chin KG, De Cooman BC. Coating degradation in hot press forming. 
ISIJ Int 2010;50:561-568. 

  

 Eva Schmidová: 
- 192 - Material Analyses of High Strength Steels for Automotive Safety Parts 



Resumé 

MATERIAL ANALYSES OF HIGH STRENGTH STEELS FOR AUTOMOTIVE SAFETY PARTS 

Eva SCHMIDOVÁ 
Vysokopevné martenzitické oceli po lisování za tepla jsou široce využívány pro 

bezpečnostní prvky automobilů, které se vyznačují vysokým poměrem pevnosti k hmotnosti a 
vysokou rázovou houževnatostí. Odolnost jednotlivých součástí je určena dynamickou pevností 
svarových spojů. Cílem této práce je analýza svařitelnosti těchto ocelí a jejich degradace 
v důsledku svařování. Hlavním problémem se ukazuje strukturní nehomogenita a difuze prvků 
z povlaku na bázi AlSi. V práci jsou předloženy výsledky analýz, kde je ukázána fázová přeměna 
během svařování a změna lomového chování v tepelně ovlivněné oblasti. Jako hlavní nepříznivý 
efekt je zjištěna redistribuce Al a Fe. Na základě toho byly navrženy vhodné prarametry povlaku. 
Vliv austenitizace byl odhadnut na základě reálných vzorků a ověřen na experimetálních svarech.  

 

 

Summary 

MATERIAL ANALYSES OF HIGH STRENGTH STEELS FOR AUTOMOTIVE SAFETY PARTS 

Eva SCHMIDOVÁ 
The martensitic high strength steels after hot stamping are currently widely used for safety 

automotive components characterized by a high strength-to-weight ratio and an increased 
resistance to impact.  The durability of each parts is determined   by dynamic strength of welded 
joints. The objective of presented analyses  was study of  weldability of martensitic steels  and 
relevant degradation processes. The structural heterogeneity and diffusion processes in the AlSi 
coating have proved as a significant problem. The  paper presents a selected  results of revealed 
parameters, which influenced the phase transformation during welding and fracture behavior  of 
heat affected zone. In order to avoid the identified  harmful effect of  redistribution of Al and Fe, the 
limited acceptable  parameters of coating was proposed.   The influence of austenitization process 
was estimated and the real intensity of discussed effects was evaluated by experimental welding. 

 
 

Zusammenfassung 

MATERIAL ANALYSES VON HOCHFESTEN STÄHLEN FÜR SICHERHEIT 
IM AUTOMOBILBEREICH PARTS 

Eva SCHMIDOVÁ 
Die martensitische hochfeste Stähle nach der Warmumformung werden derzeit häufig für 

Sicherheit Automobilkomponenten durch eine hohe Festigkeit-zu-Gewicht-Verhältnis und eine 
erhöhte Schlagfestigkeit gekennzeichnet werden. Die Haltbarkeit der einzelnen Teile wird durch 
dynamische Festigkeit der Verbindung bestimmt. Das Ziel der vorgestellten Analysen war Studie 
Schweißbarkeit martensitische Stähle und relevanten Abbauprozesse. Die strukturelle 
Heterogenität und Diffusionsprozesse in der AlSi-Beschichtung haben als wesentliches Problem 
erwiesen. Der Beitrag stellt eine ausgewählte Ergebnisse offenbarten Parameter, die die 
Phasenumwandlung beim Schweißen und Bruchverhalten Wärmeeinflusszone beeinflusst. Um die 
identifizierten schädliche Wirkung der Umverteilung von Al und Fe zu vermeiden, wurde die 
begrenzten akzeptabler Parameter der Beschichtung vorgeschlagen. Der Einfluss der 
Austenitisieren Prozess wurde geschätzt, und die wirkliche Intensität der Effekte diskutiert wurde 
durch experimentelle Schweißen ausgewertet. 
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1.  Introduction 
Modern automotive industry increase using of nonferrous metals and 

plastic/composite materials. These constructions bring problems of jointing 
heterogeneous materials. Similar metallic materials are possible to joint by welding 
(MMA, TIG, MIG/MAG; spot welding). Jointing different metallic materials together by 
weld is possible by friction welding [1], [2], [3]. Friction welding and friction stir welding 
has been widely applied in the industry for joining aluminum and is expanding its 
application in joining steels [2]. But friction stir welding need expensive CNC technology 
and methodology is limited to using in joints accessible to large robotic arm. 

Using of glue joints in transport means constructions is more than one hundred 
years old history. Casein-based glues had been used in wooden aircraft since 1917 [4]. 
During WWII was developed REDUX® technology for aluminum (aluminum/wood) joints. 
This technology based on phenol/formaldehyde and poly(vinyl formal) resin is used to 
present days in aircraft industry [4].  

Automotive industry use lot of glues. In 1980 typical car used 12 kg of adhesives. 
In 1999 year it was about 50 kg and cars are stronger, lighter [5]. Using glue in transport 
means increase rapidly.  

Application of glue joints is usually independent to metallic substrate material 
(adherend). Strength of metallic adherends glue joint is main function of adherend 
surface treatment. High strength glue joint usually need not expensive technology, there 
is necessary good surface pretreatment [6]. Surface pretreatment consist from several 
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steps that prepare metallic surface to connection to polymeric glue. Typical surface 
pretreatment steps of metals are:  

• degrease, 
• scale removing, 
• modification of surface roughness,  
• increasing of corrosion resistivity of surface,  
• production of conversion layer,  
• adhesion promoter or primer application.  

Some metals and/or technology of o glue jointing enable consolidate or skip some 
surface treatment steps. Typical surface pretreatments of metallic surface for glue joints 
are recommend in standard ČSN EN 13887 [7].  

Long term stability of glue joints is ensuring by environmentally stable glue and by 
stable (or corrosion resistant) layer(s) on metallic adherend. Typical degradation of plain 
carbon steels surface degradation is attack by moisture. Inhibiting of this surface 
degradation may be production of stable corrosion inhibiting layers. Typical corrosion 
protection layer on steels are stable oxide (e.g. blackening steels) or phosphates (e.g. 
parkerising, walterising) [6].  

Weak boundary layers can originate from environment, adhesive or adherend, or a 
combination of any of the three. Weak boundary layers can occur in the adhesive or 
adherend that forms a weak attachment to the substrate. When failure takes place, it is 
the weak boundary layer that fails, although failure appears to take place at adhesive-
adherend interface. [6] 

For produce of strong, safe and light cars body is necessary to use stable glues. 
Glues must be resistant to degradation by environment. Glue layer must be impermeable 
for corrosion environment or, for (water) permeable, surface treatment of metal must 
provide sufficiently corrosion resistant layer (coating). For this reasons must be all 
combinations metal/glue tested not only for initial strength, but for corrosion resistivity and 
environment stability too. Strength of glue joint must not decrease below designed 
strength during service life of product. Failure of glue joint on bearing (primary) structure 
may produce fatal crash. For these reasons is necessary to know interaction between 
adherend and glue. 

2.  Experimental 
Focus of study was plain carbon steel ČSN 11 373 (EN S235). Coupons of 

dimension 25x100x1 mm with different pretreatment were study. All coupons were 
degreased first by ethanol. Then was coupons blast by ceramic abrasive. Samples were 
chemically treated after degreasing and blasting. ´ 

Epoxy glue was 3M™ ScotchWeld™ DP490 and acrylate base glue Weicon RK-
7000. Samples with cataphoretic paint were made by company Iveco Czech Republic, 
a.s. This cataphoretic paint is the same as basic anticorrosive paint on bus body. 
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Surface pretreatment was creating on sand blast surface or on cataphoretic paint 
respectively. Cataphoretic paint was hand hone by sand paper with grit P400. Sanded 
surface of steel was untreated or chemically treated respectively. Pretreating bath was 
mix from concentrate supply by Atotech CZ. Pretreatment preparation was made by two 
different systems. UniPrep PP is adhesion promoters contain no metals or acids, 
eliminate scale/sludge and drastically minimize waste treatment requirements. Interlox® 
Phosphate 2325 MCIZ is highly concentrated liquid phosphating compound for use by 
immersion phosphatizing methods. Interlox® Phosphate 2325 MCIZ produces a 
microcrystalline zinc-calcium phosphate coating. Both solutions were prepared by 
datasheet and surface treatment was creating by immersion described in datasheet. 

Immediately after surface treatment was coupons glue together. Adhesive used 
was acrylate type Weicon RK-7000 or epoxy 3M´s SW DP490 respectively. Overlap of 
coupons was 15+3 mm, geometry of joint samples is in Fig. 1. Curing of glues was at 
room temperature at constant load 0.1 MPa. 

 
Figure 1 Single lap joints geometry 

 
After curing of epoxy glue (1 week) was samples expose to corrosion environment. 

Corrosion test proceed in condensation chamber containing SO2 for 200 hours exposure.  
Determination of tensile lap shear strength of bonded assemblies was measured 

on testing machine ZD 10/90.  

3.  Results and Discussion  
Tensile lap shear strength of bonded assemblies was measured before and after 

corrosion test. Results are summarized in Tab. 1 and Fig. 2. Testing of shear strength of 
corrosion unexposed samples show low adhesion strength of epoxy glue SW 490DP to 
surface phosphate by Interlox 2325. These low adherend adhesion still decreases after 
corrosion expose.  

Strength of lap shear of epoxy glue/sanded steel and epoxy glue/sanded steel with 
UniPrep PP conversion coat was similar. Failure patterns of these glue joints were mixed 
adhesion/cohesion damage, dominant failure were cohesion.  

Adhesion between epoxy and cataphoretic coat was higher than adhesion 
cataphoretic coat to steel. Cataphoretic coating show similar (low) adhesion to steel as 
epoxy glue to phosphatize steel. 
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Table 1 Tensile lap shear strength of bonded assemblies by epoxy glue SW 490DP 
 sanded 

surface 
sanded + 

UniPrep PP 

sanded + 
Interlox 
2325 

cataphoretic 

shear strength not exposed 
corrosion test [kPa]  19700 15700 8679 8761 

shear strength after 200 h 
in corrosion chamber [kPa] 17067 17100 7184 7642 

 

 
Figure 2 Tensile lap shear strength of bonded assemblies before and after corrosion test 

 
Results of shear strength measurements show decreasing of strength of glue joints 

after corrosion agents except of surface treated by UniPrep PP adhesion promoter. 
Decreasing of glue joints strength after corrosion were probably relate to corrosion of 
interface steel/glue (adhesion layer). This assumption further similar macroscopic look of 
tested glue joints – look of fracture areas of tested samples was similar for unexposed 
and corrosion exposed samples. 

Increasing of shear strength for UniPrep PP surface treating after corrosion test is 
probably due to better mechanic embedded on surface after corrosion exposition. Other 
reason for better shear strength of glue joint is plasticizing of epoxy glue by water. Shear 
strength of sanded only (chemically untreated) and UniPrep PP surface pretreatment 
after corrosion exposition are similar. 

Single lap shear joint strength of glue joint glued by acrylate glue RK-7000 are 
given in Tab. 2 and Fig. 3. Strength of RK-7000 joints is in datasheet denote about 20 to 
25 MPa. Results of strength for RK-7000 glue show single lap shear from 1867 kPa (for 
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blast only surface) to 16067 kPa (for surface etched in phosphoric acid). All samples of 
plain carbon steel joint by acrylate glue RK-7000 show big standard deviation of strength 
– more than 20% from average strength (except samples etched in phosphoric acid). 

 
Table 2 Summary of single lap shear joint strength 

glue/surface pretreatment τsls [kPa] standard deviation 
s [kPa] 

failure 
type*) 

RK-7000/blasting 1867 981 c 
RK-7000/UniPrep PP 14933 3029 a+c 
RK-7000/INTERLOX 2325 5074 2138 a 
RK-7000/etching in H3PO4 16067 694 a 
RK-7000/anodic oxidation 7259 5688 a 
RK-7000/alkaline blackening 7239 2006 a+c 
DP490/blasting 19730 295 c 
DP490/UniPrep PP 15700 600 c 
DP490/INTERLOX 2325 8679 635 a 

(*a = adhesive, c = cohesive 
 

Strength of DP490 is in datasheet denote for pretreated aluminum about 25 to 
30 MPa. Results of single lap shear strength by epoxy glue DP490 on plain carbon steels 
show strength from 8679 to 19700 kPa for different surface pretreatment.  

The best strength of prepared samples for acrylate glue RK-7000 was for coupons 
etched in phosphoric acid – about 16 MPa.  

Samples of plain carbon steel joint by acrylate glue RK-7000 show big standard 
deviation of strength. This spread of strength is probably connected with high reactivity of 
acrylate glue. Due high chemical reactivity of acrylates starts oxidation of steel surface 
immediately after application of uncured glue to adherend. Result of steel oxidation is 
weak layer [6]. Presence of this oxidic layer (rust) at the interface of steel is itself 
mechanically weak. These oxidic layers do not provide adhesion, for this reason 
decrease carrying capacity of glue joint. 

Prevention of production of weak layers (rust in this case) is creation of corrosion 
resistant layer(s) [6, 8]. Corrosion resistant layer provide corrosion protection but may 
produce conversion layer too. Main aim of conversion layer is provide good embedding of 
inorganic (ceramic) or polymeric layer to metal adherend. Conversion layer must provide 
excellent surface property for adhesion of glue. Conversion layer may have mechanical 
properties (thermal expansion, heat conductivity, strength) between property of adherend 
and glue for averaging of different properties of glue and adherend. Ideal pretreatment 
must provide all properties describe in this paragraph – corrosion protection, good 
adhesion to adherend, ideal substrate for glue. 
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Figure 3 Single lap shear joint strength 

 

Theoretically perfect property of surface pretreatment for plain carbon steels is 
phosphating. Phosphate compounds have slightly anticorrosion property and provide 
rough surface for mechanic interlocking of glue. For this reason was choosing the 
INTERLOX Phosphate 2325 MCIZ pretreatment for highly reactive (corrosive) acrylate 
glue. But strength of single lap shears of plain carbon steel coated by phosphates show 
low strength and high deviation of this strength. Low strength is probably connected to 
relatively large columnar crystals of phosphate. These columnar crystals probably provide 
too much rough relief for glue adhesion.  

Phosphate conversion layer may provide good pretreatment of metals for glue 
joints. But for pretreatment of plain carbon steels is necessary choose phosphate 
pretreatment very carefully. In this time exist lots of phosphate coating (for organic 
painting surface pretreatment), but only several types is suitable for glue joint 
pretreatment, e.g. Bonderite 901-Pyrene 8-90 [8]. From experiments and [8] is possible to 
accept conclusion that for phosphate treatment of plain carbon steels is necessary use 
iron phosphate only (not manganese and/or zinc, calcium phosphate). For this reason for 
glue joints of plain carbon steels by acrylate glue is good pretreatment by phosphoric acid 
etching.  

Other types of tested surface pretreatment not provide good pretreatment for 
acrylate glue. UniPrep PP adhesion promoter provides good embedding of acrylate glue, 
but do not provide corrosion protection against oxidation of steel surface by acrylate glue 
(high deviation of strength of glue joints). For this reason this surface pretreatment is not 
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acceptable for good, long term stability, glue joints. Other types of applied pretreatments 
– blasting only, anodic oxidation, alkaline blackening – not provide good glue joints. 
These surface pretreatments of carbon steel provide glue joint with low strength joints 
and high deviation of strength. 

4.  Conclusions  
Conducted experiments show changing of shear strength of epoxy glue/steel bond 

after corrosion affects. Shear strength usually decrease after corrosion affect to bond. 
Strength of bond for epoxy glue/surface treated steel by UniPrep PP conversion coat 
show slightly increasing, but strength was similar as for sanded only steel/epoxy glue 
joints.  

Results show that sufficient surface treatment is perfect cleaning and roughening 
of surface for joining by epoxy glue SW 490DP. 

Acrylate glues provide high strength, impact resistant, residual elasticity glue joints 
[9]. These properties provide acrylate glue RK-7000 for corrosion resistant materials only. 
For plain carbon steel provide acrylate glue RK-7000 low strength and/or high deviation 
of strength of glue joints. In contrast of the high deviation of strength of acrylate glue was 
compare with low strength deviation of epoxy glue. 

For plain carbon steel without surface pretreatment (grit blasting only) provide 
acrylate glue RK-7000 low strength adhesive joints with high deviation of strength. Similar 
low strength and high strength deviation show pretreatment of carbon steel by 
INTERLOX Phosphate 2325, anodic oxidation and alkaline blackening. Higher strength 
but high strength deviations show pretreatment by UniPrep PP adhesion promoter. For 
these reasons is necessary accept conclusion that above mentioned steel surface 
pretreatments are not suitable for adhesive joints glued by acrylate glue.  

Good results of strength and relative small strength deviation of single lap glue 
joints show plain carbon surface etching by phosphoric acid. Etching of carbon steel by 
phosphoric acid provides conversion coating with good surface for embedding of glue 
and acceptable corrosion protection. This result is in correlation of [8] – pure iron 
phosphate (without other metals phosphates) provides acceptable pretreatment for glue 
joints. 

Decreasing of single lap shear joint strength and/or increasing of strength deviation 
is explain due oxidation surface of carbon steel immediately after acrylate glue 
application. RK-7000 is high reactivity glue that oxidise steel surface and produce “rust” 
weak layer. These weak layers weaken loading capacity of glue joints.  

 
Předloženo: 31. 5. 2013 
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Resumé 

PŘEDÚPRAVA UHLÍKOVÝCH OCELÍ PRO LEPNÉ SPOJE 

Pavel ŠVANDA 

Práce se zabývá zkoumáním pevnosti jednoduše přeplátovaných spojů z uhlíkových ocelí 
lepených epoxidovým a akrylátovým lepidlem. V případě nevhodné (nebo žádné) předúpravy 
povrchu uhlíkové oceli dochází ke snížení pevnosti lepených spojů. V práci je ukázán vliv 
předúpravy povrchu oceli před lepením epoxidovými lepidly na adhezní pevnost lepených spojů po 
korozním působení. Korozní působení bylo simulováno v kondenzační komoře s přítomností SO2. 
Výsledky ukazují, že dokonalé očištění a zdrsnění povrchu je dostatečnou předúpravou pro lepené 
spoje lepené epoxidovými lepidly. Snížení pevnosti spojů lepených akrylátovým lepidlem je 
vysvětlováno tvorbou oxidických (korozních) vrstev. Tyto vrsvy působí jako tzv. slabé vrstvy, kde 
nedojde vytvoření pevného adhezního spojení mezi lepidlem a adherendem a tím dojde ke snížení 
únosnosti spoje. Jako vhodná předúprava bylo nalezeno leptání v kyselině fosforečné. Ostatní 
předúpravy nefosfátového typu a fosforečnany obsahující kationty manganaté a zinečnaté 
vykazovaly nedostačné vlastnosti požadované pro lepené spoje.  

 

Summary 

SURFACE TREATMENT OF CARBON STEEL FOR GLUE JOINTS 

Pavel ŠVANDA 

Presented paper is devoted to the study of strength of adhesive joints glued by epoxide or 
acrylate glue. Plain carbon steel with different surface pretreatment was joined by glues and then 
was test single lap shear joint strength. In case of insufficient (or none) surface pretreated plain 
carbon steel decrease strength of these glue joints. The research indicated the influence of steel 
surface treatment before glue bonding with epoxy adhesives to adhesion strength of bonded joints 
after corrosion affects. Corrosion affects were simulated in the condensing chamber with the 
presence of SO2. Results show that sufficient surface treatment for joining by epoxy glue is perfect 
cleaning and roughening of surface. Decrease strength of glue joints is explain by production of 
oxidic (corrosion) layers. These layers have an effect of weak layer. These weak layers decrease of 
loading capacity of glue joint. As suitable pretreatment was found etching in phosphoric acid.  

 

Zusammenfassung 

OBERFLÄCHENBEHANDLUNGEN AUS KOHLENSTOFFSTAHL FÜR KLEBEVERBINDUNGEN 

Pavel ŠVANDA 

Präsentiert Papier wird auf das Studium der Festigkeit von Klebeverbindungen von Epoxid-
oder Acrylat-Kleber verklebt gewidmet. Plain Stahl mit unterschiedlichen Oberflächen 
Vorbehandlung wurde von Klebstoffen verbunden und dann war Test einzigen 
Überlappungsscherfestigkeit gemeinsame Stärke. Bei unzureichender (oder keine) 
oberflächenvorbehandelt reiner Kohlenstoffstahl Abnahme Stärke dieser Klebeverbindungen. Die 
Forschung zeigte den Einfluss der Stahl Oberflächenbehandlung vor Verleimung mit Epoxy-
Klebstoffe Haftfestigkeit von Klebeverbindungen nach Korrosion betroffen sind. Korrosionsschutz 
beeinflusst wurden in der Kondensationskammer mit dem Vorhandensein von SO2 simuliert. Die 
Ergebnisse zeigen, dass eine ausreichende Oberflächenbehandlung zum Verbinden von Epoxid-
Kleber perfekte Reinigung und Aufrauen von Oberflächen ist. Verringern Stärke der 
Klebeverbindungen ist durch die Produktion von oxidischen (Korrosion) Schichten zu erklären. 
Diese Schichten haben die Wirkung schwach Schicht. Diese schwachen Schichten Abnahme der 
Tragfähigkeit der Klebefuge. Als geeignete Vorbehandlung wurde gefunden Ätzen in 
Phosphorsäure. 
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1. Introduction 
The original structural design of hood is analyzed in this paper. The whole 

construction is loaded by force caused by the weight of the structure. The parts of the 
hood are subject to the standards for railway applications ČSN EN 12663-1 [1]. 
Numerical analyses are performed by FEM computer program COSMOSWorks [2]. The 
main aim of this paper is to determine critical points of construction on the basis of the 
results of numerical analyses. The critical points are expected in locations of welds tubes 
profiles. 

The strength of hood is evaluation by two methods. The first methodology is 
anchored in ČSN EN 12663-1 [1]. The second methodology is nonlinear numerical 
analysis GMNA (Geometrically and Materially Nonlinear Analysis). The second 
methodology is applied to basis of methods of modern science and technology. The 
results are evaluated according to ČSN EN 12663-1 [1] and ČSN 73 1401 [3]. The 
influence of other loads is solved using the methods of modern science and technology. 
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2.  Coordinate system and loads 
The coordinate system is taken from ČSN EN 12663-1 (see Fig. 1). Numerical 

models are subjected to acceleration in specified directions. Acceleration values are 
given in Tab. 1. 

 

Fig. 1: Coordinate system according to ČSN EN 12663–1 [1]. 

Tab. 1: The limit value of acceleration for strength solution according to ČSN EN 12663–1 
[1] (g=-9.81m/s2). 

Load Case LC 
acceleration in the 

x-axis 
acceleration in the 

y-axis 
acceleration in the 

z-axis 
1+ 0 0 3·g 
1 - 0 0 -1·g 
2+ 3·g 0 0 
2 - -3·g 0 0 
3+ 0 1·g 0 
3 - 0 -1·g 0 
4+ 3·g 0 1·g 
4 - -3·g 0 1·g 
5+ 0 1·g 1·g 
5 - 0 -1·g 1·g 
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3.  Numerical solution 
Two methods are used to evaluate the strength of the hood. The first methodology 

anchored in ČSN EN 12663-1 [1] is based on a linear static analysis. Calculated pseudo - 
elastic stresses are compared with allowable stress. This methodology does not assess 
correctly the influence of stress concentrations (notches, changes in geometry, etc.) for 
strength of construction and it cannot detect any loss of stability. Results obtained from 
by method according to ČSN EN 12663-1 [1] are only approximate. The definite 
conclusion cannot be derived from these results. Detailed description of the first 
methodology anchored in ČSN EN 12663-1 [1] is given in Chap. 5th. 

The second methodology is applied to basis of methods of modern science and 
technology. Geometrically and materially nonlinear analysis (GMNA) is the basis of the 
second methodology. The real limit state (loss of stability, plasticity limit state) is the result 
of non-linear numerical analysis. The strength of construction is evaluated from the limit 
load, when it occur the real limit state. This method is commonly used for the design of 
restricted equipment (e.g. pressure vessels, steel structures, etc.) in the energy, 
chemical, nuclear and transportation industries. Detailed description of the second 
methodology is given in Chap. 6th. 

4.  Material 
Tab. 2: Mat. S275J2H – Mechanical properties.   

T 
[°C] 

E 
[MPa] 

Rp0.2 
[MPa] 

Rm 
[MPa] 

20 2.01E+5 275 430 

5.  Linear elastic numerical analyses 
Methodology specified in ČSN EN 12663-1 [1] is used for evaluation of strength of 

the hood in this chapter. Methodology anchored in ČSN EN 12663-1 [1] is based on 
evaluation of the results the linear static analysis. Calculated pseudo - elastic stresses 
are compared with allowable stress. Allowable stress is determined by following 
condition: 

𝜎𝐴𝐿𝐿 = 𝑚𝑖𝑛 �
𝑅𝑝0,2
20

𝑆1
;
𝑅𝑚20

𝑆2
� = 𝑚𝑖𝑛 �

275
1.15

;
430
1.5

� = 𝑚𝑖𝑛(239.13 ; 286.67) = 239.13 𝑀𝑃𝑎 

Where 
S1=1.15 – Safety factor given the yield stress, 
S2=1.5 – Safety factor given the yield strength. 
 

𝝈𝑨𝑳𝑳 =̇ 𝟐𝟑𝟗 𝑴𝑷𝒂 

Scientific Papers of the University of Pardubice 
Series B - The Jan Perner Transport Faculty 18 (2012) - 207 - 



Equivalent (reduced) stress according to the hypothesis of maximum shear stress 
(Tresca, intensity) σint is used for evaluation of strength. Standard ČSN EN 12663-1 [1] 
does not distinguish surface of the shell element (TOP, MIDDLE, BOTTOM). Stress is 
conservatively evaluated on the surfaces TOP and BOTTOM.  

 
Conditions of strength according to ČSN EN 12663-1 [1] are: 

1. The calculated stress in the numerical model σint cannot exceed the 
allowable stress σALL = 239 MPa. 

2. Calculated pseudo - elastic stress can be exceed yield stress Rp0,2=275 
MPa in the local stress concentrations. Areas with permanent deformations 
due to local stress concentrations must be sufficiently small. Significant 
permanent deformation cannot occur after the end of the load. 

 
The computational model of hood is a large and difficult. The individual 

connections of tubes (structural nodes) are evaluated separately. Identification of all 
connections is shown on the Fig. 2, Fig. 3 and Fig. 4. 

  
Fig. 2: Identification of connections. Fig. 3: Identification of connections. 

 
The mesh is always softened at controlled connection. The rest of construction 

contains a loose mesh. For each connections and selected load cases (Tab. 1) were 
performed numerical linear static analyses. Example of evaluation connections A9 and 
B10 for load case LC = 1+ follows. 
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Fig. 4: Identification of connections. Fig. 5: Computational model. 

 
The computational model is shown in Fig. 5. FEM mesh is created by parabolic 

shell-elements SHELL6T (Fig. 6 and Fig. 8). Deformed model with-drawn a reduced 
stress Tresca on the TOP surface is shown in Fig. 7 and Fig. 9. The red (dark)-colored 
areas are clearly visible on the numerical model. The reduced stress σintz exceeded the 
allowable stress σALL = 239 MPa in this areas. The results are summarized in Tab. 3, Tab. 
4 and Tab. 5. 

  
Fig. 6: A9 – FEM Mesh. Fig. 7: A9 – Reduced stress Tresca. 

 

  
Fig. 8: B10 – FEM Mesh. Fig. 9: B10 – Reduced stress Tresca. 
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Tab. 3: Evaluation of strength–Bottom part of the hood. 

Identification of 
connection 

Load Case LC=1+ Load Case LC=2+ 

A1 SATISFIES SATISFIES 

A2 SATISFIES SATISFIES 

A3 SATISFIES SATISFIES 

A4 DOES NOT SATISFY DOES NOT SATISFY 

A5 SATISFIES SATISFIES 

A6 SATISFIES DOES NOT SATISFY 

A7 DOES NOT SATISFY DOES NOT SATISFY 

A8 SATISFIES SATISFIES 

A9 DOES NOT SATISFY DOES NOT SATISFY 

A10 DOES NOT SATISFY SATISFIES 

A11 SATISFIES SATISFIES 

A12 SATISFIES SATISFIES 

A13 SATISFIES SATISFIES 

 
Tab. 4: Evaluation of strength–Middle part of the hood 

Identification of connection Load Case LC=1+ 

C1 SATISFIES 

C2 SATISFIES 

C3 SATISFIES 
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Tab. 5: Evaluation of strength–Top part of the hood 

Identification 
of connection 

Load Case LC=1+ Load Case LC=2+ 
Load Case 

LC=3+ 

B1 SATISFIES SATISFIES SATISFIES 

B2 SATISFIES SATISFIES SATISFIES 

B3 SATISFIES SATISFIES SATISFIES 

B4 SATISFIES SATISFIES SATISFIES 

B5 SATISFIES SATISFIES SATISFIES 

B6 SATISFIES SATISFIES SATISFIES 

B7 
DOES NOT 
SATISFY 

DOES NOT 
SATISFY 

SATISFIES 

B8 SATISFIES SATISFIES SATISFIES 

B9 
DOES NOT 
SATISFY 

DOES NOT 
SATISFY 

SATISFIES 

B10 
DOES NOT 
SATISFY 

DOES NOT 
SATISFY 

SATISFIES 

B11 SATISFIES 
DOES NOT 
SATISFY 

SATISFIES 

B12 SATISFIES SATISFIES SATISFIES 

 

6.  Nonlinear numerical analysis GMNA 
Two nonlinearities are considered in numerical analyses. 

• Geometric nonlinearity 
• Material nonlinearity. 

Geometric nonlinearity (large displacements) allows for the detection the loss of 
stability of the structure. Material nonlinearity takes into account elastic - plastic material 
behavior (plasticity). The von Mises´s bilinear model of elastic - plastic material behavior 
is considered in the numerical analyses GMNA. The evaluation construction for selected 
load cases follows. 

 

Vertical acceleration az = 29.43 m/s2 (LC 1+) 

The limit acceleration of the numerical model is found in this chapter. The 
computational model is shown in Fig. 10. FEM mesh is created by shell element 
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SHELL3T (Fig. 11). The numerical model is exposed to acceleration az=3·g=29.43 m.s-2 
(g=9.81 m.s-2). Additional load of connecting parts are neglected. The equilibrium curve 
(see Fig. 12) is the ratio of the load factor LF (load multiple of computational load) in the 
total displacement of the selected nodes ND_18125 (Fig. 12). The numerical model has a 
linear behavior until the load factor LF ~ 0.8. Plastic hinges begin to develop after 
reaching this point. Establishment and development of plastic hinges is accompanied by 
a decrease stiffness of the construction. Limit state of plasticity is reached in the 55th step. 
The value of limit load factor is LFL = 1.74. The geometric nonlinearity was taken into 
account in solution (large displacements). The loss of stability was not indicated. 
Deformed model with drawn reduced stress von Mises on the top surface is shown in Fig. 
13 and Fig. 14. The location of plastic hinges is clearly visible (the area where reduced 
stress reached the yield stress of material). Evaluation of the results follows. 

 
Limit acceleration 

𝑎𝑧𝐿 = 𝐿𝐹𝐿  ∙   𝑎𝑧 = 1.74  ∙   29.43 = 51.21 𝑚. 𝑠−2 
 
Allowable acceleration 

𝑎𝑧𝐴𝐿𝐿 =
𝑎𝑧𝐿
𝑆𝑓

=
51.21

2
= 25.61 𝑚. 𝑠−2 

 
where Sf = 2 … fictitious safety factor at yield strength  
 
Note: The fictitious safety factor Sf takes into account plasticity and a thin wall profiles [4]. 

Strength condition 

𝑎𝑧 = 29.43 𝑚. 𝑠−2     ≰      𝑎𝑧𝐴𝐿𝐿 = 25.61 𝑚. 𝑠−2 -----> Does not satisfy !!! 

 
The calculation result shows that the hood is not properly designed and it does not 
satisfy on the calculation load case az=29.43 m.s-2 (LC=1+)  
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Fig. 10: Numerical model – LC 1+. Fig. 11: FEM mesh – LC 1+. 

 

 
Fig. 12: Equilibrium curve – LC 1+. 

 

 
 

Fig. 13: Reduced stress Misses–LC 1+. Fig. 14: Detail of plastic hinges–LC 1+. 
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Lateral acceleration ay = 9.81 m/s2 (LC 5+) 

Results and evaluation of the strength of hood for the lateral acceleration are 
shown in this chapter. Detailed description of numerical analysis and evaluation of the 
strength is presented in chapter vertical acceleration (previous chapter). The limit 
acceleration of the numerical model is found in this chapter. The computational model is 
shown in Fig. 15. FEM mesh is created by shell element SHELL3T (Fig. 16). The 
numerical model is exposed to acceleration az=1·g=9.81 m.s-2 and ay=1·g=9.81 m.s-2. 
Limit state of plasticity is reached in the 45th step. The value of limit load factor is LFL = 
2.64 (see equilibrium curve in Fig. 17). Deformed model with drawn reduced stress von 
Mises on the top surface is shown in Fig. 18. The location of plastic hinges is clearly 
visible (the area where reduced stress reached the yield stress of material). Evaluation of 
the results follows. 

 
Limit acceleration 

𝑎𝑦𝐿 = 𝐿𝐹𝐿  ∙   𝑎𝑦 = 2.64  ∙   9.81 = 25.90 𝑚. 𝑠−2 

Allowable acceleration 

𝑎𝑦𝐴𝐿𝐿 =
𝑎𝑦𝐿
𝑆𝑓

=
25.90

2
= 12.95 𝑚. 𝑠−2 

Strength condition 

 
𝑎𝑦 = 9.81 𝑚. 𝑠−2     ≤      𝑎𝑦𝐴𝐿𝐿 = 12.95  𝑚. 𝑠−2 -----> Satisfies 

 
The calculation result shows that the hood is properly designed and it satisfy on 
the calculation load case az=1·g=9,81 m.s-2 and ay=1·g=9.81 m.s-2 (LC=5+)  
 

  
Fig. 15: Numerical model – LC 5+. Fig. 16: FEM mesh – LC 5+. 
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Fig. 17: Equilibrium curve–LC 5+. Fig. 18: Reduced stress Misses–LC 5+. 

 

Longitudinal acceleration ax = 29.43 m/s2 (LC 4-) 

Results and evaluation of the strength of hood for the longitudinal acceleration are 
shown in this chapter. Detailed description of numerical analysis and evaluation of the 
strength is presented in chapter vertical acceleration. The limit acceleration of the 
numerical model is found in this chapter. The computational model is shown in Fig. 19. 
FEM mesh is created by shell element SHELL3T (Fig. 20). The numerical model is 
exposed to acceleration az=1·g=9.81 m.s-2 and ax=3·g=29.43 m.s-2. Limit state of plasticity 
is reached in the 47th step. The value of limit load factor is LFL = 1.03 (see equilibrium 
curve in Fig. 21). Deformed model with drawn reduced stress von Mises on the top 
surface is shown in Fig. 22. The location of plastic hinges is clearly visible (the area 
where reduced stress reached the yield stress of material). Evaluation of the results 
follows. 
Limit acceleration 

𝑎𝑥𝐿 = 𝐿𝐹𝐿  ∙   𝑎𝑥 = 1.03  ∙    29.43 = 30.31 𝑚. 𝑠−2 
Allowable acceleration 

𝑎𝑥𝐴𝐿𝐿 =
𝑎𝑥𝐿
𝑆𝑓

=
30.31

2
= 15.16 𝑚. 𝑠−2 

Strength condition 

𝑎𝑥 = 29.43 𝑚. 𝑠−2     ≰      𝑎𝑥𝐴𝐿𝐿 = 15.16 𝑚. 𝑠−2 -----> Does not satisfy 

The calculation result shows that the hood is not properly designed and it does not 
satisfy on the calculation load case az=1·g=9.81 m.s-2 and ax=3·g=29.43 m.s-2 (LC=4-) 
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Fig. 19: Numerical model – LC 4-. Fig. 20: FEM mesh – LC 4-. 

 

 
 

Fig. 21: Equilibrium curve–LC 4-. Fig. 22: Reduced stress Misses–LC 4-. 

 

Longitudinal acceleration ax = 29.43 m/s2 - other parts of the hood (LC 4-) 

Results and evaluation of the strength other parts of the hood for the longitudinal 
acceleration are shown in this chapter. The parts of hood with a small load carrying 
capacity (see Fig. 22) are reinforced so that they cannot influence the rest of the 
structure. Detailed description of numerical analysis and evaluation of the strength is 
presented in chapter vertical acceleration. The limit acceleration of the numerical model is 
found in this chapter. The computational model is shown in Fig. 23. FEM mesh is created 
by shell element SHELL3T (Fig. 24). The numerical model is exposed to acceleration 
az=3·g=29.43 m.s-2 and ax=9·g=88.29 m.s-2. Limit state of plasticity is reached in the 49th 
step. The value of limit load factor is LFL = 0.6 (see equilibrium curve in Fig. 25). 
Deformed model with drawn reduced stress von Mises on the top surface are shown in 
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Fig. 26 and Fig. 27. The location of plastic hinges is clearly visible (the area where 
reduced stress reached the yield stress of material). Evaluation of the results follows. 
Limit acceleration 

𝑎𝑥𝐿 = 𝐿𝐹𝐿  ∙   𝑎𝑥 = 0.6  ∙   88.29 = 52.97 𝑚. 𝑠−2 
Allowable acceleration 

𝑎𝑥𝐴𝐿𝐿 =
𝑎𝑥𝐿
𝑆𝑓

=
52.97

2
= 26.49 𝑚. 𝑠−2 

Strength condition 

𝑎𝑥 = 29.43 𝑚. 𝑠−2     ≰      𝑎𝑥𝐴𝐿𝐿 = 26.49 𝑚. 𝑠−2 -----> Does not satisfy 

The calculation result shows that the hood is not properly designed and it does not 
satisfy on the calculation load case az=1·g=9.81 m.s-2 and ax=3·g=29.43 m.s-2 (LC=4-)  

 

  

Fig. 23: Numerical model – LC 4-. Fig. 24: FEM mesh – LC 4-. 

 

 
Fig. 25: Equilibrium curve – LC 4-. 
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Fig. 26: Reduced stress Misses–LC 4-. Fig. 27: Detail of plastic hinges–LC 4-. 

7.  Conclusion 
The strength of hood was evaluation by two methods. The first methodology is 

anchored in ČSN EN 12663-1 [1]. Evaluation of strength of hood was performed on the 
basis of pseudo elastic reduced stress on the TOP area or BOTTOM area. This method 
does not properly evaluate the influence of loss of stability and plasticity of carrying 
capacity structure. 

The second methodology is nonlinear numerical analysis GMNA (Geometrically 
and Materially Nonlinear Analysis). The second methodology was used on basis of 
methods of modern science and technology. The real limit states (plasticity and loss of 
stability) were investigated using nonlinear numerical analyses GMNA. Evaluation of 
strength of hood was performed on the basis of real limit state of construction. 

The results are shown in chapter 5 and chapter 6. The calculation result shows that 
the hood is not properly designed and it does not satisfy on the calculation load case. 
These results are used to perform modification hood. Strength of new construction will be 
again checked by nonlinear numerical analysis GMNA. 

 
Předloženo: 31. 5. 2013 
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Resumé 

KONTROLA PEVNOSTI KAPOTY DIESEL ELEKTRICKÉ LOKOMOTIVY 
Petr TOMEK, Doubravka STŘEDOVÁ 

Tento článek představuje dvě metodiky pro vyhodnocení pevnosti kostry kapoty 
železniční lokomotivy. Kostra kapoty podléhá ustanovením normy pro železniční aplikace 
ČSN EN 12663–1[1]. První metoda je zakotvená v normě pro železniční aplikace ČSN 
EN 12663–1[1]. Tato metoda je založená na principu vyhodnocení tzv. pseudo-
elastických napětí. Druhá metoda využívá výsledky nelineární numerické analýzy GMNA. 
Použití druhé metody vychází z poznatků současné vědy a techniky. Pevnost konstrukce 
je potom vyhodnocena ze skutečného mezního stavu. Výsledky v tomto článku jsou 
použity pro změny stávajícího konstrukčního řešení kapoty. 

 

Summary 

STRENGTH CHECK OF THE CABIN OF DIESEL ELETRIC LOCOMOTIVE 

Petr TOMEK, Doubravka STŘEDOVÁ 

This article presents two methods for evaluating strength of hood railway 
locomotives. The hood is subject to the standards for railway applications ČSN EN 
12663-1 [1]. The first method is anchored in the standard for rail applications ČSN EN 
12663-1 [1]. This method is based on the principle of evaluation of the pseudo-elastic 
stress. The second method uses the results of nonlinear numerical analyzes GMNA. The 
second method is based on the knowledge of modern science and technology. Structural 
strength is then evaluated from the real limit state. The results in this article are used for 
the structural design modifications to the existing hood. 

 

Zusammenfassung 

NACHKRITISCHES VERHALTUNG DIE ZYLINDRISCHE SCHALE 
Petr TOMEK, Doubravka STŘEDOVÁ 

Dieser Artikel stellt zwei Methoden für die Festigkeitsbewertung von Haubenskelett 
von Lokomotive vor. Das Haubenskelett unterliegt den Normen für Bahnanwendungen 
ČSN EN 12663-1 [1]. Die erste Methode wird in der Norm für Bahnanwendungen ČSN 
EN 12663-1 [1] angeführt. Dieses Verfahren ist auf dem Prinzip der Auswertung der 
Pseudo-elastische Spannung aufgebaut. Die zweite Methode verwendet die Ergebnisse 
der nichtlinearen numerischen Analysen GMNA. Die zweite Methode ist auf den 
Erkenntnissen der modernen Wissenschaft und Technologie aufgebaut. 
Konstruktionsfestigkeit wird dann von dem tatsächlichen Grenzzustand evaluiert werden. 
In diesem Artikel ausgeführte Ergebnisse sind für die Änderungen an dem bestehenden 
Haubenskelett verwendet. 
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1.  Introduction 
Conical shells have practical applications in the field of process and power industry 

(conical roofs of small vertical storage tanks). Unfortunately, they are considerably 
sensitive to loss of stability. Available standards and recommendations [1], [2] provide 
engineers useful procedures of solving stability of the cones with the edge angle higher 
than 25 degrees. Standard methods are not applicable due to the geometry and 
boundary conditions of the examined shells. The rules should be used only for cones with 
boundary conditions BC1r and BC2f (clamped edges or edge with stiff ring). These rules 
do not cover shells with free edges (BC3) or with edges restrained using a light flexible 
ring, which represent most practical cases.  

The area of designing conical shells with edge angle 𝛼𝑐 < 25° is not yet adequately 
charted. It is not possible to use procedures described in standards because of the 
nonlinearity of the solving problem. Standard methods are based on linear theory of 
shells. The main aim of the article is to devise appropriate method of calculating the load 
carrying capacity of smooth conical shells with small camber loaded by external pressure 
with different types of boundary conditions – hinged (infinite radial stiffness) and simply 
supported (zero radial stiffness) lower edge. Solved range of dimension of lower edge 
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angle is 𝛼𝑐 = 5° ÷ 15°. The procedure is based on sets of numerical analyses of load 
carrying capacity of conical shells under external pressure. 

2.  Theoretical background 
The loss of stability is one of the limit states which can occur in an excessively 

loaded thin-wall structure. It is proved in the shell theory that the thin-walled structures 
can collapse in various shapes depending on geometrical parameters, boundary 
conditions, loading conditions, material characteristics and initial imperfections. The 
stability collapse is induced by minimum load corresponding to a particular form of 
deformation. The membrane strain energy is converted to both the membrane and 
bending strain energy. As the membrane stiffness of the shell structures is several orders 
higher than the bending stiffness, the loss of stability is attended by large displacements 
of a wave character often visible to the naked eye. Examples of loss of stability of 
excessively loaded thin-walled structures are shown in Fig. 1.  

 
Fig. 1 Practical examples of the limit state of the loss of stability 

Obr. 1 Příklady mezního stavu boulení v praxi 

Load carrying capacity of conical shells according to ECCS 

Method of design of conical shells described in this chapter is taken from ECCS 
(Buckling of Steel Shells, European Design Recommendations, [1]). This 
recommendation is very important document to design thin-walled structures. The part 
dedicated to design of conical shell is written by R. Greiner and C. Poggi. 

Geometry of the conical shell is converted to osculating cylinder (Figure 4). Then is 
solved the load carrying capacity of a cylindrical shell with dimensions 𝑙𝑒 and 𝑟𝑒 (length 
and radius of the osculating cylinder). 
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Fig. 2 Converting of geometry of the conical shell loaded by external pressure 

Obr. 2 Převod geometrie kuželové skořepiny na náhradní (oskulační) válec 
 
Length of the osculating cylinder loaded by external pressure is expressed by the relation 

 𝑙𝑒 = min �𝐿; � 𝑟2
sin 𝛽𝑐

� (0,53 + 0,125𝛽𝑐)�            (1) 

If the length of the osculating cylinder is 𝑙𝑒 = � 𝑟2
sin 𝛽𝑐

� (0,53 + 0,125𝛽𝑐) than radius is 

 𝑟𝑒 = 0,71𝑟2
1−0,1𝛽𝑐
cos𝛽𝑐

                 (2) 

Critical stress of the cylinder loaded by external pressure is expressed by the relation 

 𝜎𝜃𝑘𝑟 = 0,92𝐸 𝑡
𝑙𝑒
� 𝑡
𝑟𝑒

                 (3) 

Critical stress (critical elastic buckling stress in the circumferential direction) by the 
European recommendation express the relationship 

 𝜎𝜃𝑅𝑐𝑟 = 0,92𝐸 𝐶𝜃
𝜔

𝑡
𝑟𝑒

                 (4) 

where through coefficient 𝐶𝜃 is taken into account the influence of geometry and 
boundary conditions on the critical stress. Dimensionless parameter 𝜔 depends on the 
specific geometry of the cylindrical shell. Value 𝜎𝜃𝑅𝑐𝑟 is further modified by other 
coefficients taking into account the influence of the nonlinear behavior of the material, the 
influence of initial imperfections, etc. The resulting design load in the circumferential 
direction is dependent on the external pressure according to the formula 

 𝜎θ𝐸𝑑 = 𝑝 �𝑟𝑒
𝑡
�                   (5) 

Conical shells with small camber 

Behavior of the excessively loaded conical shell with small angle αc is considerably 
nonlinear. A possible explanation of this nonlinearity follows. In the process of the 
loading, the membrane meridian force Fx occurs in the wall of shell. This force grows in 
dependence on the size of the edge angle αc according to relation 1/sinαc (see Fig. 2). 
For αc → 0 is theoretically Fx → ∞. Meridian force causes both the vertical and horizontal 
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(in radial direction) displacement. Horizontal displacement generates further increase of 
meridian force Fx. This process can lead to breaking the shell into the inverse position.  

 
Fig. 3 Forces acting in the location of the support of the conical shell 

Obr. 3 Síly působící v místě uložení kuželové skořepiny 
 
Example of the collapse of the construction into its inverse position is shown in 

Fig. 4. The roof of the stadium in Minneapolis collapsed because of the weight of snow 
falling during the night storm. 

 
Fig. 4 Roof of the stadium in Minneapolis 

Obr. 4 Střecha stadionu v Minneapolis 
 
The problem should be solved using numerical analysis taking into account 

geometrical nonlinearity. Furthermore, it is necessary to experimentally verify the results 
of the analyses. The main aim of this paper is to find a simple pseudo-analytical formula 
based on the critical stress equations (4) and (5)  

 𝒑 = 𝑲 ∙ 𝑬 𝟏
𝝎
� 𝒕
𝒓𝒆
�
𝒎

                  (6) 

where the coefficients K and m  take into account the effect of the geometry and 
boundary conditions on the stability of the cone. Due to the significant complexity and 
breadth of the described problem would be very difficult and costly to investigate the 
stability of conical shells using only experiments. Using numerical analyzes it is possible 
to quickly and cheaply simulate a wide range of experiments. Nonlinear analyses GNA 
(geometrically nonlinear analysis) of the load carrying capacity of conical shells are 
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performed in a computer program COSMOS/M based on the Finite Element method 
(FEM). 

3.  Unreinforced conical shells with small camber 
The aim of this chapter is to suggest an approximate analytical method that could 

allow inexpensive and fast computational control of stability of conical shells with lower 
edge angle 𝛼𝑐 = 5° ÷ 15° with hinged lower edge. 

Numerical model 

Scheme of the simply supported and hinged conical shell is shown in the Fig. 5. 
The numerical model (see Fig. 6) consists of four-node shell elements SHELL4. 

 

 
Fig. 5 Scheme of the conical shell 

Obr. 5 Schema kuželové skořepiny 
Fig. 6 Numerical model 
Obr. 6 Numerický model 

Conical shells with hinged lower edge 

Dependence of limit pressure (results of analyzes GNA – point of the loss of 
stability) of hinged conical shells with edge angle 𝛼𝑐 = 15° on the thickness parameter 
𝑟𝑒 𝑡⁄  is shown in Figure 7 (further graphs are listed in [4]).  

It is possible to assemble the regression curves in the form of power functions due 
to the course of those dependencies 

 𝒑 = 𝑲´ ∙ � 𝒕
𝒓𝒆
�
𝒎

= 𝑲´ ∙ �𝒓𝒆
𝒕
�
−𝒎

              (7) 

Where 𝐾´ is the coefficient of power curves which already includes the effect of the 
material and geometry of the shell by means of the modulus of elasticity E and the 
dimensionless parameter 𝜔 

 𝐾´ = 𝐾 ∙ 𝐸 1
𝜔

                  (8) 

The values of coefficients 𝐾´ and 𝑚 of regression curves of hinged conical shells 
are listed in Table 1. 
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Fig. 7 Dependence of the limit pressure on the thickness parameter - hinged conical 

shell with edge angle 𝛼𝑐 = 15°;  regression equation displayed 
Obr. 7 Závislost limitního přetlaku na parametru tenkostěnnosti – kloubově uložená 

kuželová skořepina s okrajovým úhlem 𝛼𝑐 = 15°; regresní rovnice zobrazena 
 

Table 1 Values of coefficients of regression curves 
Tab. 1 Koeficienty regresních křivek 

Boundary condition Edge angle 𝜶𝒄 [°] Range  𝒓𝒆/𝒕 
Coefficients 
𝑲´ 𝒎 

HINGED 
5 260÷2080 204019 2,1796 

10 130÷1050 616499 2,4144 
15 90÷890 596062 2,4688 

 
Coefficients of regression curves are valid only for specific values of examined 

edge angles. The value of limit pressure the size of the edge angle between values 5°, 
10° and 15° could be linearly interpolated. In the following text are performed calculations 
of the limit pressure of general conical shells with edge angle 𝛼𝑐 = 7.5°, lower edge 
radius 𝑟2 = 2100 mm and wall thickness 𝑡 = 12 mm. Limit pressure computed numerically 
is compared with the limit pressure obtained by linear interpolation between the values of 
limit pressures of conical shell with edge angles of 5° and 10° (see Figure 8) with the 
same thickness parameter. 
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Fig. 8 Linear interpolation of limit pressure of hinged conical shell 

Obr. 8 Lineární interpolace limitního přetlaku kloubově uložené kuželové skořepiny 
 
Results of numerical analysis GNA and the calculated value of limit pressure are 

compared in table 2. Relative error of results is listed in the last row of the table (specified 
to the result of numerical analysis). 

 
Table 2 Comparison of results of calculated limit pressure  
Tab. 2 Porovnání vypočítaných hodnot limitního přetlaku  

𝒑𝑮𝑵𝑨[𝑴𝑷𝒂] 𝒑𝒆𝒍[𝑴𝑷𝒂] 
0,07481 0,074966 

0,2% 

 

Conical shells with simply supported lower edge 

Dependence of limit pressure (results of analyzes GNA – point of the loss of 
stability) of hinged conical shells with edge angle 𝛼𝑐 = 15° on the thickness parameter 
𝑟𝑒 𝑡⁄  is shown in Figure 9 (further graphs are listed in [4]).  

The values of coefficients 𝐾´ and 𝑚 of regression curves of simply supported 
conical shells are listed in Table 3. 

Table 3 Values of coefficients of regression curves 
Tab. 3 Koeficienty regresních křivek 

Boundary condition Edge angle 𝜶𝒄 [°] Range  𝒓𝒆/𝒕 Coefficients 
𝑲´ 𝒎 

SIMPLY SUPPORTED 
5 260÷2080 104300 2,2175 

10 130÷1050 91350 2,2499 
15 90÷890 91858 2,28 

pel = 0,09219 
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Fig. 9 Dependence of the limit pressure on the thickness parameter – simply supported 

conical shell with edge angle 𝛼𝑐 = 15°;  regression equation displayed 
Obr. 9 Závislost limitního přetlaku na parametru tenkostěnnosti – prostě podepřená 

kuželová skořepina s okrajovým úhlem 𝛼𝑐 = 15°; regresní rovnice zobrazena 
 
Coefficients of regression curves are valid only for specific values of examined 

edge angles. The value of limit pressure the size of the edge angle between values 5°, 
10° and 15° could be linearly interpolated. In the following text are performed calculations 
of the limit pressure of general conical shells with edge angle 𝛼𝑐 = 7.5°, lower edge 
radius 𝑟2 = 2100 mm and wall thickness 𝑡 = 12 mm. Limit pressure computed numerically 
is compared with the limit pressure obtained by linear interpolation between the values of 
limit pressures of conical shell with edge angles of 5° and 10° (see Figure 8) with the 
same thickness parameter. 

 
Fig. 10 Linear interpolation of limit pressure of simply supported conical shell 

Obr. 10 Lineární interpolace limitního přetlaku prostě podepřené kuželové skořepiny 
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Results of numerical analysis GNA and the calculated value of limit pressure are 
compared in table 4. Relative error of results is listed in the last row of the table (specified 
to the result of numerical analysis). 

 
Table 4 Comparison of results of calculated limit pressure 
Tab. 4 Porovnání vypočítaných hodnot limitního přetlaku  

𝒑𝑮𝑵𝑨[𝑴𝑷𝒂] 𝒑𝒆𝒍[𝑴𝑷𝒂] 
0,03215 0,031161 

3,07% 

 

4. Experiment 
Validity of the method must be verified experimentally. In this chapter are 

introduced experiment results of loss of stability of simply supported conical shells. Test 
specimens (Fig. 11) are made of ordinary structural steel. Test equipment (Fig. 12) is 
made of tube of external diameter 273 mm and wall thickness of 7.5 mm. The flange 
(outer diameter 345 mm and thickness 18 mm) is welded to the tube. The rubber gasket 
with a thickness of 5 mm is glued on the flange. From the other side, the tube is fitted with 
a lid. Using a vacuum pump air is creating a vacuum inside the tube (external pressure). 
Gauge pressure is read on the scale of an analog manometer until the limit pressure is 
reached.  

 

  

Fig. 11 Test specimens 

Obr. 11 Zkušební vzorky 

Fig. 12 Test specimen after experiment 

Obr. 12 Vzorek po provedeném experimentu 

The experimental results of stability loss of real samples are compared with the 
results of numerical analyzes GMNA which considered the influence of elastic-plastic 
behavior of material in Table 5. Test specimens 1÷8 are freely placed on the rubber seal. 
Test specimen No. 9 was a little bit smaller due to the manufacturing inaccuracies. This 
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sample was placed directly on the steel flange. This placement represents the boundary 
condition of simple support. 

 
Table 5 Comparison of results of experiment and numerical analysis  

Tab. 5 Porovnání výsledků experimentu a numerické analýzy  

No. Edge angle 
𝜶𝒄[°] 

Limit pressure 
𝒑𝑮𝑴𝑵𝑨[𝑴𝑷𝒂] 

Limit pressure 
𝒑𝒆𝒙𝒑[𝑴𝑷𝒂] 

Relative error 
𝜹[%] 

1 

10 0,03195 

0,022 31,1 
2 0,024 24,9 
3 0,024 24,9 
4 0,025 21,8 
5 0,026 18,6 
6 

15 
0,04485 

0,039 19,8 
7 0,040 16,8 
8 0,041 14,0 
9 0,04672 0,046 1,6 

 
The aim of the first series of experiments was to verify the production technology of 

test specimens and the functionality of the equipment. Quite large relative error is most 
likely attributable to manufacturing inaccuracies and to the way of placing of conical shell. 
Experimental results show that the production of test specimens using welding 
technology is not quite appropriate. Other test samples will be manufactured with the 
technology of pressing. 

5.  Conclusion 
Method of solving the elastic limit pressure of conical shells with edge angle of the 

range 𝛼𝑐 = 5 ÷ 15° with two extreme types of boundary conditions is presented in this 
paper. This method is based on the formula of critical stress of osculating cylinder (4). 
Formula for the critical pressure (7) is supplemented by coefficients (𝐾, 𝑚) which 
reflected conical shell geometry (edge angle 𝛼𝑐). 

 𝑝𝑒𝑙 = 𝐾 ∙ 𝐸 1
𝜔
� 𝑡
𝑟𝑒
�
𝑚

, resp. 𝑝𝑒𝑙 = 𝐾´ ∙ � 𝑡
𝑟𝑒
�
𝑚

 

Coefficients 𝐾´, 𝑚 are determined from regression curves of limit pressure 
dependence on the thickness parameter (see Figure 6). After substituting the coefficients 
into the equation of limit pressure is calculated elastic limit pressure. Using similarity 
criteria (dimensionless thickness parameter 𝑟𝑒 𝑡⁄ ) can be calculated limit pressure conical 
shells with arbitrary dimensions within the studied range. The attained results are 
presented in the form of clear graphs and tables. Using similarity criteria (dimensionless 
thickness parameter 𝑟𝑒 𝑡⁄ ) can be calculated elastic limit pressure of conical shells with 
arbitrary dimensions (within the studied range). 
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The results achieved in the paper (after the proper opponency and supplements) 
could be a useful tool in the hands of ordinary designer. At present, must be conical shell 
construction with a small camber solved numerically. The possibility of using normative 
relations for the design comes much cheaper. The proposed method is quite simple and 
has the same physical basis as the calculation of load capacity specified in the standards 
and recommendations. Calculation of load capacity is based on the well-known formula 
for the critical stress of cylinder. 
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Resumé 

ZTRÁTA STABILITY NEVYZTUŽENÝCH KUŽELOVÝCH SKOŘEPIN 

Doubravka STŘEDOVÁ, Petr TOMEK 

Cílem článku je představení analytické metody výpočtu elastického limitního přetlaku 
kuželových skořepin s malým vzepětím. Zkoumaný rozsah okrajového úhlu je α c = 5° ÷ 15°. Tato 
jednoduchá metoda výpočtu umožňuje levnou a rychlou kontrolu stabilitní únosnosti nevyztužených 
kuželových skořepin. Vzhledem ke geometrii a podmínkám uložení zkoumaných skořepin není 
možné použít standardizované metody výpočtu uvedené v normách a doporučeních (Evropské 
doporučení ECCS [1]; ČSN EN 1993-1-6 [2]) není možné použít. Navržená metoda je založena na 
výsledcích řady numerických analýz stabilitní únosnosti zkoumaných skořepin. Numerické analýzy 
jsou provedeny v počítačovém programu založeném na metodě konečných prvků COSMOS/M  [3]. 
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Summary 

LOSS OF STABILITY OF UNREINFORCED CONICAL SHELLS 

Doubravka STŘEDOVÁ, Petr TOMEK 
The aim of this paper is to suggest an approximate analytical method that could allow inexpensive 
and fast computational control of stability of unreinforced conical shells with lower edge angle 
αc=5°÷15°. Standard methods of stability calculation according to European Recommendation 
ECCS [1] or ČSN EN 1993-1-6 [2] are not applicable due to the geometry and boundary condition 
of the examined shells. Approximate method is based on the results of a set of numerical analyzes 
of load carrying capacity of examined structures. Numerical analyses are performed by FEM 
computer program COSMOS/M [3]. 

 

Zusammenfassung 

STABILITÄTSVERLUST UNVERSTÄRKTEN KEGELSCHALEN 

Doubravka STŘEDOVÁ, Petr TOMEK 

Das Ziel dieser Arbeit ist, eine ungefähre analytische Methode, die kostengünstig und 
schnelle rechnerische Kontrolle der Stabilität der unverstärkten Kegelschalen mit Unterkante 
Winkel αc=5°÷15° ermöglichen könnte vorschlagen. Standard Methoden der Berechnung der 
Stabilität nach europäischen Empfehlung ECCS [1] oder ČSN EN 1993-1-6 [2] nicht anwendbar 
sind aufgrund der Geometrie und Randbedingungen der untersuchten Schalen. Ungefähre 
Verfahren ist basiert auf den Ergebnissen von einer Reihe von numerischen Analysen der 
Tragfähigkeit der untersuchten Strukturen. Numerische Analysen werden durch FEM 
Computerprogramm COSMOS/M [3] durchgeführt. 

 Doubravka Středová, Petr Tomek: 
- 232 - Loss of stability of unreinforced conical shells 



SCIENTIFIC PAPERS 
OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE 

Series B 
The Jan Perner Transport Faculty 

18 (2012) 
 
 
 
 

ČINNOST KATEDRY DOPRAVNÍHO MANAGEMENTU, MARKETINGU 
A LOGISTIKY 

 
 
 
 

Libor ŠVADLENKA, Andrea HEMŽSKÁ 
 
 

Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky 
 
 

1.  Odborný profil 
Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky je pracovištěm 

pro výuku předmětů studijního oboru „Dopravní management, marketing a logistika“ 
(DMML) a „Management elektronických komunikací a poštovních služeb“ (MEKPS). 
Připravuje posluchače zejména pro ekonomické a organizační řízení podniků dopravních, 
zasílatelských, podniků logistických služeb a podniků z oblasti elektronických komunikací 
a poštovních služeb, expresních a kurýrních služeb. Absolventi najdou uplatnění 
v řídících funkcích dopravních podniků, organizací státní správy, výzkumných institucí, 
firmách poskytujících poštovní služby a elektronické komunikace. Studium v oboru 
„Dopravní management, marketing a logistika“ je realizováno v bakalářském 
a magisterském studijním programu, a to v prezenční i kombinované formě, studium 
v oboru „Management elektronických komunikací a poštovních služeb“ je realizováno 
v bakalářském studijním programu, v prezenční i kombinované formě. Doktorské studium 
je realizováno ve studijním oboru „Technologie a management v dopravě 
a telekomunikacích“, opět v prezenční a kombinované formě. Katedra participuje též 
na licenčním a certifikačním studiu a dále na studiu Univerzity třetího věku. 

2.  Rozvoj katedry 
Katedra DMML je rozdělena na 3 oddělení: Oddělení ekonomiky, managementu 

a dopravní politiky, Oddělení logistiky a zasílatelství a Oddělení ekonomiky 
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a managementu ve spojích. Činnost posledně jmenovaného oddělení byla zahájena dne 
1. 1. 2007 a toto oddělení je garantujícím pracovištěm pro výuku oboru „Management 
elektronických komunikací a poštovních služeb“. Pracovníci katedry DMML zajišťují také 
činnost a fungování 2 dislokovaných pracovišť, a to Přepravní laboratoře (vedoucí  
doc. Ing. Petr Průša, Ph.D.) a Ústavu pro analýzu dopravních nehod (vedoucí  
doc. Ing. Ivo Drahotský, Ph.D.). 

3.  Výuka 
Katedra zabezpečuje na DFJP, ve výše uvedených studijních oborech, výuku 

obecných a aplikovaných ekonomických, manažerských a logistických předmětů v oblasti 
dopravy a spojů. V bakalářském studiu zabezpečuje výuku např. v předmětech: 
Makroekonomie, Mikroekonomie, Základy ekonomie, Logistika, Financování 
a bankovnictví, Marketing, Sociologie, Účetnictví, Ekonomika podniku, Základy 
ekonomiky dopravního podniku, Management, Základní principy elektronického 
obchodování, Controlling, Celní hospodářství a daňová soustava, Zasílatelství, 
Mechanizace a automatizace v poštovních službách, Základy managementu, 
Elektronický obchod, Ekonomika a management telekomunikací, Financování 
a bankovnictví, atd. 

V magisterském studiu katedra zabezpečuje výuku např. v předmětech 
Personální management, Ekonometrie a prognostika v dopravě, Ekonomika 
dopravního podniku, Kalkulace nákladů v dopravě, Management, 
Projektový management, Mezinárodní obchodní politika, Obchodně přepravní činnost 
v letecké dopravě, Podnikatelská etika, Analýza řídící a podnikatelské činnosti, 
Dopravní politika, Evropská integrace, Vedení cestovních kanceláří, Koučování 
a teambuilding, a další.  

V doktorském studijním programu katedra zabezpečuje výuku v předmětech 
Teorie managementu, Moderní logistické systémy a Vybrané statě z managementu 
podniku. 

Jednotlivé předměty byly, v rámci prohlubování odborného zaměření jednotlivých 
studijních oborů zajišťovaných katedrou, postupně zaváděny, především v průběhu 
posledních 6 let. Jednalo se zejména o předměty z oboru MEKPS, např. Elektronický 
obchod, Mechanizace a automatizace v poštovních službách, Technologie a řízení 
poštovního provozu, a další, neboť studium tohoto oboru začalo právě v roce 2007. 
V průběhu dalších let byly zaváděny i další nové předměty, jako např. Controlling, 
Platební styk, Podnikatelská etika, Základy finanční matematiky, atd.  

V průběhu jednotlivých let byly, v rámci rozvoje pedagogické činnosti katedry, 
zpracovány studijní plány nových studijních oborů, které byly předloženy k akreditaci 
v roce 2012. V rámci bakalářského studia byl zpracován Studijní plán studijního oboru 
“Bezpečnost a krizový management v dopravě” (garant doc. Ing. Ivo Drahotský, Ph.D.). 
V rámci navazujícího magisterského studia byly zpracovány studijní plány oboru 
“Bezpečnost a krizový management v dopravě” (garant doc. Ing. Ivo Drahotský, Ph.D.) 

 Libor Švadlenka, Andrea Hemžská: 
- 234 - Činnost katedry dopravního managementu, marketingu a logistiky 



a oboru „Management elektronických komunikací a poštovních služeb“ (garant 
doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D.). První 2 jmenované studijní obory bohužel nebyly 
akreditovány, poslední obor „Management elektronických komunikací a poštovních 
služeb“ byl akreditován a je v jeho rámci uplatňováno bakalářské studium v prezenční 
i kombinované formě. 

4. Vědecko-výzkumná činnost katedry DMML 
Vědecko-výzkumná činnost katedry je zaměřena především na základní výzkum 

financovaný z prostředků MŠMT (Institucionální výzkum, Fond rozvoje VŠ, GA ČR), dále 
na řešení projektů z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost),  
ale i na výzkum aplikovaný, který je financovaný z prostředků resortu MD ČR a dalších 
dopravních organizací (např. TA ČR). Výsledkem vědecko-výzkumné činnosti je řada 
realizovaných projektů, rozsáhlá publikační činnost, vědecké konference a semináře 
každoročně pořádané na půdě fakulty a katedry. Katedra navázala kontakty k zapojení 
do výzkumných projektů v rámci 6. rámcového programu EU. 

Katedra organizuje vzdělávací projekty pro malé a střední podnikatelské subjekty, 
praktické kurzy z managementu, marketingu, logistiky a ekonomiky dopravního podniku, 
jednorázové přednášky, semináře a krátkodobé tematické kurzy. Poskytuje poradenství, 
konzultační činnost, zpracovává analýzy a odborné posudky.  

V roce 2007 byla katedra DMML zapojena do řešení 3 výzkumných projektů: 
1. Výzkumný záměr MŠMT „Teorie dopravních systémů“, v rámci kterého řešila 

dílčí část „Modelování vlivu sociálních a ekonomických faktorů rozvoje 
a omezení dopravního systému“. Zodpovědným řešitelem byl prof. Ing. Vlastimil 
Melichar, CSc. A do řešení projektu bylo zapojeno 15 pracovníků katedry 
a 5 interních doktorandů. 

2. Projekt GA ČR s názvem „Outsourcing dopravně-logistických procesů“, 
u kterého byl řešitelem Ing. Rudolf Kampf, Ph.D. a do řešení bylo zapojení 
5 pracovníků katedry a 4 doktorandi. 

3. Projekt MD ČR Prostorová lokalizace veřejných logistických center, dílčí téma 
„Metody, legislativní rámce rozvoje terminálů a multimodální dopravy (veřejná 
logistická centra – VLC)“, kde zodpovědným řešitelem byl  
Ing. Petr Průša, Ph.D. Na řešení tohoto projektu se podílelo celkem 8 
pracovníků katedry a 4 interní doktorandi. 

V roce 2008 řešili pracovníci katedry Výzkumný záměr MŠMT („Teorie dopravních 
systémů“), dva projekty Ministerstva dopravy ČR („Prostorová lokalizace veřejných 
logistických center“ a „Návrh metodiky indexového benchmarkingu pro logistická centra“). 
Jako spoluřešitelé se podíleli na řešení projektu Ministerstva dopravy „Komparace místní 
a regionální železniční a silniční dopravy z hlediska působení na životní prostředí 
a snižování energetické náročnosti a možnosti financování z veřejných prostředků“,  
a to ve spolupráci s Bankovním institutem Vysoká škola, dále se podíleli na oponované 
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studii Ministerstva dopravy ČR „Hodnocení ekonomického vlivu odkladů výstavby 
vybraných silničních komunikací“, řešené ve spolupráci s Bankovním institutem Vysoká 
škola. Pracovníci katedry se také podíleli na zpracování uplatněné metodiky „Metodická 
specifikace přeprav v Armádě ČR“. Dále se pracovníci katedry podíleli na řešení několika 
zahraničních projektů, a to ve spolupráci s Žilinskou univerzitou v Žilině. Jednalo se 
o projekty Slovensko-českej medzivládnej vedecko-technickej spolupráce MVTS: 
„Aktuálne manažérske a marketingové trendy v teórii a praxi“, „Návrh foriem 
marketingovej komunikácie pre podporu zavádzania nových multimediálních produktov 
do praxe“, „Možnosti vytvorenia medzinárodnej personálnej agentúry pre študentov 
a absolventov dopravných univerzít“ a „Možnosti využitia technológie rádio frekvenčnej 
identifikácie v prepravných procesoch poštových operátorov“.  

V roce 2009 řešili pracovníci katedry Výzkumný záměr MŠMT („Teorie dopravních 
systémů“), projekt GA ČR 103/09/1158 „Výzkum tvorby hodnoty pro uživatele dopravy“, 
3 projekty Ministerstva dopravy ČR: „Prostorová lokalizace veřejných logistických center“, 
„Návrh metodiky indexového benchmarkingu pro logistická centra“ a „Modelování 
logistiky odpadů v městských aglomeracích“.  

V roce 2010 začali pracovníci katedry řešit projekt v rámci MŠMT Operační 
program Vzdělávání pro konkurenceschopnost „Inženýrské vzdělávání jako interakce 
teorie a praxe“. Řešitelem toho projektu je doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D. a do projektu 
jsou zařazeni i další pracovníci z katedry DMML a také z ostatních pracovišť DFJP. 
V rámci tohoto projektu byly prohlubovány a inovovány vybrané předměty v rámci 
navazujícího magisterského studia v oboru DMML. Tento projekt končí v září 2013. 
V roce 2010 pracovníci katedry dále pokračovali v řešení výzkumného záměru MŠMT 
(„Teorie dopravních systémů“), projektu GA ČR 103/09/1158 „Výzkum tvorby hodnoty 
pro uživatele dopravy“ a projektu Ministerstva dopravy ČR „Modelování logistiky odpadů 
v městských aglomeracích“.  

V roce 2011 se pracovníci katedry podíleli na řešení následujících výzkumných 
projektů: 

1. Výzkumný záměr MŠMT „Teorie dopravních systémů“, v rámci kterého katedra 
řešila dílčí úkol „Modelování vnější rovnováhy dopravního systému“. 
Zodpovědným řešitelem byl prof. Ing. Vlastimil Melichar, CSc. 

2. Projekt GA ČR „Výzkum tvorby hodnoty pro uživatele dopravy“, zodpovědným 
řešitelem byl prof. Ing. Vlastimil Melichar, CSc.  

3. Pracovníci katedry (doc. Ing. Ivo Drahotský, Ph.D.,  
doc. Ing. Alexander Chlaň, Ph.D., Ing. Nina Kudláčková, Ph.D.) se podíleli na 
řešení projektu 7 RP EU HERMES (High Efficient and Reliable arrangeMEnts 
for CroSsmodal Transport). 

4. Pracovníci katedry se podíleli na řešení projektu IVINTEP (Inženýrské 
vzdělávání jako interakce teorie a praxe), řešeného jako součást Operačního 
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programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost – koordinátorem byl  
doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D. 

5. Pracovníci katedry se začali podílet na řešení projektu POSTA (Podpora stáží 
a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI 
UPa), řešeného jako součást Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost. Manažerem projektu byl  
doc. Ing. Alexander Chlaň, Ph.D. Tento projekt bude pokračovat  
do května 2014. 

V roce 2012 pokračovali pracovníci katedry v řešení 2 projektů v rámci MŠMT 
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost: IVINTEP (Inženýrské 
vzdělávání jako interakce teorie a praxe) – řešitel doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D. 
a POSTA (Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání 
na DFJP a FEI Univerzity Pardubice) – řešitel doc. Ing. Alexander Chlaň, Ph.D. 

5. Mezinárodní a tuzemská spolupráce katedry DMML 
V rámci prohlubování mezinárodní spolupráce uzavřelo Oddělení ekonomiky 

a managementu ve spojích v roce 2007, v rámci programu Erasmus, 2 bilaterální 
smlouvy s University of Szeczin Poland (Faculty of Management and Economics of 
Services) a College of Telecommunications and Posts Bulgaria. Dále byly uzavřeny dvě 
nové rámcové smlouvy o spolupráci s významnými podniky sektoru poštovních služeb 
ČR, a to s Českou poštou, s.p. a DHL Express (Czech Republic) s.r.o. Rovněž byla 
iniciována a zahájena spolupráce s podniky ze sektoru e-komunikací, a to konkrétně 
s firmou Natural Medicaments, s.r.o. a Lion Teleservices CZ, s.r.o. 

V roce 2008, v oblasti prohlubování mezinárodní spolupráce, katedra uzavřela 
BILATERAL AGREEMENT form for the academic years 2008-2013 Lifelong Learning 
Programme ERASMUS s Technickou univerzitou ve Zvolenu (koordinátor doc.Ing. Rudolf 
Kampf, Ph.D.), Fakultou riadenia a informatiky Žilinská univerzita, (koordinátor  
doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D), Transport Fakulty University of Ljublana, (koordinátor  
Ing. Petr Průša, Ph.D.) a s University of Aplied Science Jyvaskyla, Finsko (koordinátor 
Ing. Petr Průša Ph.D.). V rámci tuzemské spolupráce se specializovanými firmami 
katedra uzavřela rámcové smlouvy o spolupráci s organizacemi Lion Teleservices CZ, 
a.s. a Česká distribuční, a.s. V oblasti zahraniční spolupráce hostovali na katedře, 
v rámci krátkodobých přednáškových a studijních pobytů, pedagogové ze zahraničních 
univerzit: Tommi Fransilla (Finsko), Darko Babič (Chorvatsko), Natálie Lachmetkina 
a Gajdar Abdikerimov (Rusko). V rámci prohlubování spolupráce s odbornou praxí 
pracovníci katedry zorganizovali přednášky odborníků z firem Bosh, J-Tekt a z firmy 
Sluno na fakultě pro pracovníky a studenty fakulty. 

V roce 2009 katedra uzavřela BILATERAL AGREEMENT form for the academic 
years 2009-2013 LLP ERASMUS s University of Zagreb, Transport Faculty. 
Koordinátorem navázání spolupráce byl pracovník katedry DMML doc. Ing. Petr Průša, 
Ph.D. V rámci prohlubování spolupráce s odbornou praxí pracovníci katedry 
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zorganizovali přednášky odborníků z firem Bosh a DHL na DFJP. V oblasti zahraniční 
spolupráce hostovali na katedře v rámci krátkodobých přednáškových a studijních pobytů 
ERASMUS pedagogové ze zahraničních univerzit, a to: Tommi Fransilla a Sami 
Kantanen (University Jyvaskyla, Finsko), Radovan Madleňák a Stanislava Strelcová 
(Žilinská univerzita, Slovensko), Miloš Hitka, Marek Potkány a Pavol Gejdoš (Technická 
univerzita Zvolen, Slovensko) a Andrea Rosová (Technická univerzita Košice, 
Slovensko). 

V roce 2010, v rámci zahraniční spolupráce, hostovali na katedře DMML, v rámci 
krátkodobých přednáškových pobytů, následující pracovníci ze zahraničních univerzit: 
doc. Ing. Jozef Gašparík, PhD. - Žilinská univerzita, doc. Ing. Bibiána Buková, PhD. - 
Žilinská univerzita, doc. Ing. Miloš Hitka, PhD. - Technická univerzita Zvolen,  
Ing. Pavol Gejdoš, PhD. - Technická univerzita Zvolen, Ing. Marek Potkány, PhD., 
Technická univerzita Zvolen. V rámci prohlubování spolupráce s odbornou dopravní 
praxí, zorganizovali pracovníci katedry, v rámci jednotlivých odborných předmětů, 
přednášky odborníků z následujících organizací a firem: POVED, s.r.o. – Plzeňský 
organizátor veřejné dopravy, Řízení letového provozu, s. p., DHL Express (Czech 
Republic) s.r.o., ČD. a.s a NH Intrans. Pracovníci katedry aktivně spolupracovali, v rámci 
přidruženého členství Přepravní laboratoře, se členy Svazu spedice a logistiky České 
republiky (doc. Kampf), doc. Švadlenka aktivně působil jako člen Akreditační komise SR - 
oblast výzkumu 22 Dopravné služby. 

V roce 2011, v rámci rozvoje zahraniční spolupráce, hostovali na katedře DMML, 
v rámci krátkodobých přednáškových pobytů, pracovníci z následujících zahraničních 
univerzit, a to z Žilinské univerzity v Žilině: doc. Ing. Jozef Gašparík, PhD.,  
Ing. Bibiána Buková, PhD., Ing. Vladislav Zitrický, PhD., Ing. Iveta Kubasáková, PhD., 
Ing. Lumír Pečený, a z Technické univerzity Zvolen: doc. Ing. Ing. Miloš Hitka, PhD.,  
Ing. Pavol Gejdoš, PhD., Ing. Lucia Krajíčková, Ing. Alexandra Hajduková. V rámci 
prohlubování spolupráce s odbornou dopravní praxí pracovníci katedry DMML, v rámci 
odborných předmětů studijního oboru DMMML a MML,S zorganizovali pro studenty 
přednášky odborníků z těchto organizací a firem: POVED, s.r.o., Řízení letového 
provozu, s. p., Cestovní kancelář Datour s. r. o., Express-Interfracht Czech s.r.o. a 
České dráhy, a.s. 

V roce 2012, v rámci rozvoje spolupráce katedry s odborníky z praxe, byly 
realizovány přednášky externistů – odborníků z firem působících v daném oboru, např.: 
POVED s.r.o. – Plzeňský organizátor veřejné dopravy, Express – Interfracht Czech s.r.o., 
OVB Allfinanz a.s., Pardubice Region Tourism, Pojišťovna České spořitelny, a.s., 
SŽDC s.o., České dráhy, a.s. a další. Všechny výše uvedené přednášky byly 
zorganizovány v rámci projektu IVINTEP, který pracovníci katedry řeší od roku 2010. 
Tento projekt končí v září 2013. 
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6.  Stáže, studijní pobyty, vyzvané a jiné přednášky pracovníků katedry 
V roce 2007 byly realizovány studijní pobyty 2 pracovníků KDMML (Ing. Alexander 

Chlaň, Ph.D a Ing. Petr Průša, Ph.D.) na zahraničních univerzitách ((University of 
Plymouth a University Huddersfield) s předpokladem následného zahájení habilitačního 
řízení v roce 2008.  

V roce 2008 v rámci studijních a přednáškových pobytů na zahraničních 
univerzitách působil od 1.9.2008 jako hostující profesor pracovník katedry Ing. Alexander 
Chlaň, Ph.D., na Univerzitě Lisboa (Portugalsko). Pracovníci katedry dále realizovali 
pobyty učitelů v programu ERASMUS na Warsaw School of Economics (Dr.Švadlenka), 
University of Huddersfield (Dr. Průša) a čtyři pobyty na Žilinské univerzitě v Žilině (prof. 
Melichar, Dr. Chlaň, Dr. Kampf a Dr. Švadlenka). Další studijní a přednáškové pobyty, 
mimo ERASMUS, pracovníci katedry realizovali na MIIT Moskva a Transport faculty 
University of Zagreb (Dr. Průša). 

V roce 2009, v rámci studijních a přednáškových pobytů na zahraničních 
univerzitách, působil do 31.8.2009, jako hostující profesor, pracovník katedry 
Ing. Alexander Chlaň, Ph.D., na Univerzitě Lisboa (Portugalsko). Pracovníci katedry 
v roce 2009 dále realizovali přednáškové pobyty učitelů v programu ERASMUS 
na University Jyvaskyla (Finsko) – doc. Průša, Arnhem, HAN University (Holandsko) – 
doc. Průša, University of Zagreb (Chorvatsko) - doc. Průša , Žilinská univerzita 
(Slovensko) – Dr. Švadlenka a doc. Kampf, University of Szczecin (Polsko) – 
Dr. Švadlenka. Pracovník katedry Doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D. přednesl vyzvané 
přednášky pro praxi v zahraničí: „Analysis of competition in Czech communications 
market with respect to the small and medium enterprises“, na Northern Chamber of 
Commerce, Szczecin, Polsko a v tuzemsku: „Zajištění univerzální služby v podmínkách 
plně liberalizovaného trhu“ na semináři pořádaném Českou poštou, s.p. „Liberalizace 
českého poštovního trhu“ , MPO ČR. 

Pracovníci katedry v roce 2010 realizovali přednáškové pobyty učitelů v rámci 
programu ERASMUS na Žilinské univerzitě (fakultě FRI a fakultě PADaS) a dále 
na College of Telecommunication and Post, Sofia, Bulharsko - doc. Kampf, 
doc. Švadlenka a doc. Drahotský (celkem bylo realizováno 6 pobytů). V rámci vyzvaných 
přednášek pro praxi přednesl doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D., na vyzvání ČTÚ 
a podniku Česká pošta , s.p., celkem 11 přednášek k problematice liberalizace 
a podmínek podnikání v oblasti trhu poštovních služeb v souvislosti s přípravou nového 
poštovního zákona. V rámci 12th WCTR (World Conference on Transport Research) 
v Lisabonu pracovníci katedry aktivně vystoupili s příspěvkem na téma „Time values in 
public transport“ (doc. Chlaň, doc. Drahotský a prof. Melichar).  

V roce 2011 pracovníci katedry (doc. Kampf a doc. Švadlenka) realizovali 
přednáškové pobyty učitelů v rámci programu ERASMUS na Žilinské univerzitě (fakultě 
FRI a fakultě PEDaS). Doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D. přednesl vyzvanou přednášku 
pro praxi „Liberalizace poštovního ČR a možnosti financování univerzální poštovní služby 
v podmínkách plně liberalizovaného trhu“ v rámci semináře hospodářského výboru 
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Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a dále vyzvanou přednášku „Aktuální situace 
při přípravě na plně liberalizovaný poštovní trh“, pro Českou poštu, s. p. a Asociaci 
středních poštovních škol, Brno. Doc. Ing. Ivo Drahotský, Ph.D. přednesl vyzvanou 
přednášku v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně, České logistické 
asociace a Svazu spedice a logistiky na téma „Globální výzvy a logistika“. Dále přednesl 
vyzvanou přednášku na konferenci „Doprava v Praze“ na téma „Dlouhodobá vize dopravy 
v evropské metropoli“ a vyzvanou přednášku „Transport and Economics“ na ETC 
European Transport Congress 2011 / International Conference EuroTrans 2011. 
Doc. Kampf působil jako člen Sektorové rady pro dopravu, logistiku, poštovní 
a doručovací služby, doc. Švadlenka aktivně působil jako člen Akreditační komise SR - 
oblast výzkumu 22 Dopravné služby. Doc. Švadlenka zpracoval vyzvaný článek – 
rozhovor do časopisu Logistika, č. 3, s. 41. ISSN 1211-0957 s názvem „Nastupují nové 
technologie”. Doc. Drahotský působil jako člen expertního panelu „Bezpečnostní rizika 
a hrozby“ v rámci přípravy národních priorit výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 
schválených usnesením vlády ze dne 6. dubna 2011 č. 244, a následně Rada 
pro výzkum, vývoj a inovace (267. zasedání; 30. 9. 2011). Dále se pracovník  
doc. Ing. Alexander Chlaň, Ph.D. zúčastnil vědecko-výzkumného pobytu na Technické 
univerzitě Lisabon. V rámci tohoto pobytu probíhalo prohlubování spolupráce v oblastech 
společného výzkumu (např. financování dopravních systémů a infrastruktury v zemích 
EU) a příprava návrhů společných projektů. Na Azorských ostrovech - Ponta Delgada 
(patřících k Portugalsku) se v roce 2011 konala letní škola udržitelného rozvoje (Summer 
school of Sustainable development), kterou pořádala Univerzita Azorských ostrovů 
ve spolupráci s Univerzitou Pardubice (FES a DFJP) a dále s Univerzitou Akureyri 
z Islandu a neziskovými organizacemi CRUSUS a Worldview Impact. Za DFJP se letní 
školy jako přednášející zúčastnil doc. Ing. Alexander Chlaň, Ph.D. s tématy přednášek 
z oblasti problematiky energetické náročnosti a emisí v dopravě a možných řešení 
udržitelného rozvoje v sektoru dopravy. 

V roce 2012 byly realizovány, v rámci řešení projektu IVINTEP, stáže 
akademických pracovníků katedry v odborných firmách a organizacích, např. Česká 
pošta, s.p., Dopravní podnik hl. m. Prahy, České dráhy a.s., atd. V témže roce vyjeli 
akademičtí pracovníci též na zahraniční stáže na partnerské univerzity: University of 
Plymouth, Velká Británie (doc. Ing. Alexander Chlaň, Ph.D., Ing. Andrea Hemžská, Ph.D., 
Ing. Nina Kudláčková, Ph.D., Ing. Monika Eisenhammerová), Technic university of 
Lisabon, Portugalsko (doc. Ing. Alexander Chlaň, Ph.D.), University of Ljublana, 
Slovinsko (doc. Ing. Petr Průša, Ph.D.) a University Jyvaskyla, Finsko  
(doc. Ing. Petr Průša, Ph.D.). 

7.  Konference, workshopy a semináře organizované katedrou DMML 
V roce 2007 pořádala katedra následující konference: 
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1. Vědecká konference s mezinárodní účastí „Rozvoj systémů osobní dopravy 
z hlediska respektování požadavku uživatele“, která se uskutečnila na DFJP dne 
25. 10. 2007; 

2. Vědecká konference s mezinárodní účastí „Outsourcing dopravně-logistických 
procesů“, která se uskutečnila na DFJP dne 5. 11. 2007; 

3. Mezinárodní konference „Marketing ve službách“ ve spolupráci s Fakultou 
informatiky a riadenia, která na Žilinské univerzitě v Žilině dne 13. 11. 2007.  

V roce 2008 katedra DMML zorganizovala mezinárodní vědeckou konferenci 
IPoCC 2008 – International Postal and e-Communications Conference, 
s podtitulem„Budoucí role poštovních služeb ve světle nových tržních podmínek 
a komunikačních technologií“, dále vědecké konference s mezinárodní účastí s názvy 
„Rozvoj a perspektivy dopravních systémů ve vazbě na vnější okolí“ a „Prostorová 
lokalizace logistických center a metodika indexového bencbmarkingu pro logistická 
centra“ a dále se podílela na organizaci a zajištění Mezinárodní vědecké konference 
„Marketing ve službách“ ve spolupráci s Fakultou informatiky a riadenia, v prostorech 
Žilinské univerzity v Žilině. 

V roce 2009 katedra DMML zorganizovala konference s mezinárodní účastí 
„Dopravní systémy a hodnota pro uživatele dopravy“ a „Logistická centra 2009“ a dále se 
podílela na organizaci a zajištění Mezinárodní vědecké konference „Marketing 
ve službách“ ve spolupráci s Fakultou informatiky a riadenia, v prostorech Žilinské 
univerzity v Žilině.  

V roce 2010 katedra DMML zorganizovala a zabezpečila 3 konference 
s mezinárodní účastí, a to IPoCC 2010 „Postavení poštovních služeb v moderní 
komunikační společnosti“, která se konala ve dnech 16. – 17. září 2010. Druhou 
konferencí byla konference LOGI 2010 - zaměřená na problematiku distribuční a zpětné 
logistiky v České republice a zahraničí. Tato konference byla pořádána v rámci 
vědeckého projektu MD ČR – CG932-066-520 „Modelování logistiky odpadů v městských 
aglomeracích“ dne 19. listopadu 2010. Třetí konferencí byla konference „Dopravní 
systémy – efektivnost a tvorba hodnoty služeb v kontextu s uživateli dopravy“, která byla 
uspořádána v rámci řešení projektu GA ČR 103/09/1158 „Výzkum tvorby hodnoty 
pro uživatele dopravy dne 11.11.2010.  

V roce 2011 se pracovníci katedry, v rámci spolupráce s SGH – Warsaw School of 
Economics, aktivně podíleli na konferencích „Economics, management, science, finance 
and juridical science in the face of cultural, social, economic and politoval changes in the 
world“ (doc. Drahotský, Dr. Kudláčková), a na konferenci EuroTrans 2011 
(doc. Drahotský, prof. Melichar, Ing. Najdekr). Katedra DMML se dále podílela 
na organizování 2 významných konferencí:  

1. Konference - LOGI 2011 - pořadatelem byla Přepravní laboratoř, Katedra 
dopravního managementu, marketingu a logistiky a Katedra technologie a řízení dopravy. 
Konference byla tematicky zaměřená na problematiku nových trendů a očekávání 
v logistice a logistických činností a služeb. Konference byla pořádána v rámci vědeckého 
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projektu MD ČR – CG932-066-520 „Modelování logistiky odpadů v městských 
aglomeracích“ a vědeckého projektu MD ČR - 1F83A/014/520 „Návrh metodiky 
indexového benchmarkingu pro logistická centra“. 

2. Konference – Uživatel v dopravním systému a tvorba hodnoty dopravních 
služeb - pořadatelem konference byla Katedra dopravního managementu, marketingu 
a logistiky. Konference byla zaměřena na „proces tvorby hodnoty pro uživatele služeb 
osobní a nákladní dopravy“. Jednalo se o vzájemnou výměnu poznatků, znalostí 
a zkušeností s danou problematikou, a to ve formě akademické diskuse, ale zároveň 
ve vztahu k praktickým zkušenostem a uplatnění. Konference byla pořádána v rámci 
vědecko‐výzkumného projektu GAČR č. 103/091158 „Výzkum tvorby hodnoty 
pro uživatele dopravy“ dne 3. 11. 2011. 

V roce 2012 proběhly, v rámci projektu reg. č. CZ.1.07/2.2.00/15.0352 IVINTEP - 
Inženýrské vzdělávání jako interakce teorie a praxe“(koordinátor doc. Švadlenka), 
dva workshopy: 

a) workshop – setkání s absolventy magisterského studia (počet účastníků 45), 
b) workshop – setkání s partnery z podniků z praxe (počet účastníků 25).  
V rámci workshopů se diskutovalo o možnosti zkvalitnění výuky inovovaného 

navazujícího studijního programu „Dopravní inženýrství a spoje“.  
V rámci projektu reg. č. CZ.1.07/2.4.00/17.0107 POSTA – Podpora stáží 

a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity 
Pardubice (koordinátor doc. Chlaň) byly v roce 2012 uspořádány 3 workshopy. První 
workshop proběhl dne 22. 2. 2012 v rámci aktivity KA4 projektu POSTA (počet 
zúčastněných pracovníků – 15 osob, počet zúčastněných studentů 12), druhý workshop 
proběhl ve dnech 1. a 2. 11. 2012, v rámci aktivity KA4 projektu POSTA, (počet 
zúčastněných pracovníků – 20 osob, počet zúčastněných studentů 7). Třetí byl dvoudenní 
workshop ke kurzu měkkých dovedností, který proběhl ve dnech 11.9 – 12. 9. 2012 
(počet zúčastněných pracovníků – 10 osob, počet zúčastněných studentů 1). Na těchto 
workshopech vystupovali akademičtí pracovníci, doktorandi a studenti fakulty DFJP 
a FEI, kteří byli podpořeni v rámci projektu POSTA a zúčastnili se stáže, konference, 
kurzu nebo semináře. Prezentovali informace a cíle své aktivity, čeho dosáhli díky 
uvedené aktivitě a jaký bude přínos pro jejich další působení na fakultě. Dále katedra 
DMML zorganizovala další 2 workshopy: „Logistics forum 2012“ – garantem byl  
doc. Ing. Petr Průša, Ph.D. (50 účastníků) a „Bezpečnost a krizový management 
v dopravě“ – garantem byl doc. Ing. Ivo Drahotský, Ph.D. (18 účastníků). Pracovnice 
katedry Ing. Kateřina Pojkarová, Ph.D. se podílela na pořádání semináře pro vzdělávací 
agenturu TSM Vyškov na téma „LEADERSHIP – Způsoby vedení a ovlivňování druhých“. 
V rámci projektu POSTA se pracovníci katedry účastnili pořádání jazykových kurzů 
a kurzů měkkých dovedností, zaměřených na zvýšení jazykové úrovně a také zlepšení 
pedagogické dovednosti akademických pracovníků a doktorandů fakulty DFJP. 

 
Předloženo: 13. 9. 2013 
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Introduction 

Combined transport pertains to progressive transport systems. This new mode of 
transport was formed for the purpose of connection of each mode of transport 
advantages. There were established new self-contained systems thanks to this 
connection. The target of these systems is to ensure the transport of goods from the 
place of demand to the place of consumption. Nowadays there is put great emphasis on 
enlarging of the combined transport. From this reason must be problems of combined 
transport solved by the Transport Policy and by governmental subventions, which are 
ways of support used nowadays in the Czech Republic.  
Period 1994 – 2004 

This period is in the combined transport area presented by function of the RoLa 
system. This system worked with success for almost ten years of regular operation before 
all on the route Lovosice – Dresden. The end of this line was prognosticated but by two 
ears later when the leg of motorway D8/A17 was supposed to be completed. But it was 
the entrance of the Czech Republic into the EU which brought the end of this system. 

The RoLa system (which is the abbreviation of German term Rollnede 
Landstrasse) means the transportation of camions on freight cars on the route Lovosice – 
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Dresdem (110 km) was started on 25th September 1994. The system worked on the 
bases of cooperation of two operators – Bohemiakombi a Kombiverkehr.  

This route offered alternative solution for those carriers which wanted to duck many 
hours of waiting on the frontier crossing because of the customs procedure. In concrete it 
was the frontier crossing called Cínovec – Zinwald. Thanks to this position of the RoLa 
system offered another advantage in the time of winter gridlocks when the frontier 
crossing was heavily accessible for the road transport.  Most noticeable advantage was 
obviously the fact that camion which used the RoLa system did not need German 
entrance concession for the journey across the Germany. These concessions were 
anyway issued only for limited number of transportations on the basis of reciprocal 
contracts.  

One of the most discussed reasons why this system does not exist in the Czech 
Republic anymore is that it was very heavy on finances. The RoLa system was heavy not 
only on cost of purchase but also on maintenance costs. According to operators opinion 
these high costs had an impacts on high rental to owner of the system (in this case it was 
company Railion) together with costs on electric traction reservation. So providing of the 
RoLa system was from the beginning accompanied by high government subsidies. 
Government subsidies in the Czech Republic came straight from the state budget to the 
company ČD (majority Czech railway carrier) on the basis of the document called 
“Proceeding for provision and drawing of non-investment grants from the state budget for 
combined transport”. Government subsidies in the Germany (Bundes Republik Sachsen) 
were provide by the National Economic Development Office of the Bundes Republik 
Sachsen to the German operator (above mentioned Kombiverkehr) by the force of 
retrogressive compensation of month loss of income from the RoLa system providing.  

Utilization of capacity of trains was (except the beginning) about 70 – 80 %. 
Regardless incomes from the providing of the RoLa system met only about 45 % of total 
costs. From the beginning the RoLa system was provided only by the German side. Total 
subsidies were oscillated between 307 million Czech Crowns in the 995, 279 million 
Czech Crowns in the 1996 and 241 million Czech Crowns in the 2003. Share of the 
Czech side was about 25 – 35 %. Even though the share of the Czech side had rising 
tendency the RoLa system was subsidized primarily by the German side. Ordinary 
subsidy on one train oscillated between 45 and 50 thousands Czech Crowns. In the 1995 
reached 57 thousands Czech Crowns which was the top. The trend of subsidies had 
rather falling tendency with one exception in the 2002. Subsidy on one transported 
vehicle became unwound from the load ratio. When the period was successful subsidies 
were lower and to the contrary. After the year 2000 subsidies declined because of 
reduction of number of trains in the RoLa system however both achieved growth in the 
2003. 
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Table 1 Transportation process of the RoLa system 
Transportation process of the RoLa system on line Lovosice – Dresden between 1994 

and 2003 

Year Total number of 
transported road vehicles 

Index Total number 
of trains 

Index Utilization of 
train unit in % 

1994 17 549 0,22 1 474 0,24 51,76 

1995 78 103 1 6 011 1 56,49 

1996 88 055 1,12 5 808 0,97 65,92 

1997 82 479 1,05 5 518 0,92 64,99 

1998 93 610 1,19 5 664 0,94 71,86 

1999 93 684 1,20 5 618 0,93 72,50 

2000 103 430 1,32 5 646 0,94 79,65 

2001 84 040 1,08 5 228 0,87 69,94 

2002 71 803 0.92 4 522 0,75 69,04 

2003 93 026 1,19 5 312 0,88 75,79 

               Source: SŽDC 

In the development index the base accepted number of transportations in the 1995 
when the RoLa system worked for the first time for whole year. Data include both 
directions together. As seen in the table the number of transported vehicles had growing 
tendency until 2000. Subsequent fall was caused by emission of more dispensations and 
opening of new frontier crossing Cínovec. The fall in 2002 was caused by summer floods 
which affected also the frontier crossing Cínovec even though camions were allowed to 
use frontier crossing St. Sebastian Mountain. 

The entrance of the Czech Republic into the European Union brought together 
(except many contributions) the termination of the RoLa system. Main reasons were: 
reduction of clearance procedure for the member states respectively possibility of 
realization of the clearance procedure on inline customs offices for transportations 
outside the EU and reduction of necessity of entrance permissions. Another reason 
developed already on 1st of March 2004. Since this date for vehicles with the norm 
EURO 3 were reciprocally regarded eurolicenses as bilateral permission for reciprocal 
transit transport. This change influenced negatively the RoLa system immediately after 
1st May 2004. In first two weeks of May 2004 about 300 camions were transported. In the 
same period in 2003 it was 3 100 camions. Meeting of Ministry of Transport of the Czech 
Republic and the National Economic Development Office of the Bundes Republik 
Sachsen deputy took place on 18th May 2004. On this meeting deputies agreed on 
ending of the RoLa system in next three months regardless of reconstruction of the track 
leg in Germany planned on summer months July and August (destroyed during floods in 
2002). They also decided about transportation price cut and number of number of line 
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reduction. Since 23rd May 2004 the price reduced by 33 EUR from 83 EUR for one-way 
ticket. The price of return ticket was reduced from 145 EUR to EUR. The number of trains 
was reduced on four pairs a day and one to two pairs during weekend. On 19th June 
2004 was by the force of morning train Nex 41356 ride transportation of camions on this 
line ended.  

Possibility of formation of new line for accompanied transport on Czech railway in 
the future is almost unreal.  Each step which would make camions to be loaded on 
railway as for example the tollgate system or camion weighing are in the Czech Republic 
insufficient and not only in the Czech Republic because this is problem of almost each 
country in the EU.  In common we can say that the RoLa system is the least effective 
form of railway combined transport because of the share of the camion on the whole 
weight of the railway set. So the way to use railway in the combined transport is to use 
some non-accompanied modes of transport. It will be also heavy on financial support but 
still more perspective than to invest into the RoLa system lines. What we must mention 
here is that the RoLa system would sole problems with road maintenance costs, accident 
frequency reduction disorder of road operation reduction, increase of the travel speed of 
other vehicles and increase of motorway permeability which would cause savings of 
investment into the third traffic lane construction. 

One of other forms of support of combined transport in the Czech Republic is the 
tax abatement in the case of road tax for vehicles used for the combined transport as 
defined in the rule no. 16/1993 Sb., § no. 12 or published exception makes possible 
weekend rides for these vehicles according to the § no. 43 of the law no. 361/2000 Sb., 
about the operation on road communications. Unfortunately we cannot say that above 
mentioned forms of support caused transition from the road transport to railway transport.  

There were financial means set aside in the state budget for the RoLa system (in 
concrete it was about 693 million Czech Crowns) during the whole existence of this 
system. Most of these finances spend on purchase of 500 container wagons series 
Sgnss for the ČD company during the period 1996-2002. Table no. 2 exactly shows when 
and how many of these finances were transfer from the state budget and for what.  

Most of them used the ČD company on purchase of Sgnss wagons. Next part of 
these finances were used for purchase of exchange extensions in concrete those were 
roll containers ACTS. These containers used only the company OKD, Transportation. 
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Table 2 Direct investment promotion from the state budget in each year 
Direct investment promotion from the state budget in each year  

Year 
Finance (in 

millions of the 
Czech Crowns) 

For what 

1996   63,00 
-purchase of the Sgnss wagons 
- emendation of vessels for container transportation 

1997 115,00 - purchase of the Sgnss wagons 

1998 117,96 
- purchase of the Sgnss wagons  
- purchase of exchange extensions 
- purchase of transfer mechanisms 

1999   52,83 

- purchase of the Sgnss wagons  
- purchase of exchange extensions 
- purchase of transfer mechanisms 
- purchase of road carriers VN 

2000 244,42 
- purchase of the Sgnss wagons 
- purchase of transfer mechanisms 
- purchase of information systems 

2001                  0,00 - 
2002               100,00 - purchase of the Sgnss wagons 
2003                  0,00 - 
2004 0,00 - 

Source: Ministry of Transport 

Exchange extensions (type C 785) were also bought with state subsidies but never 
really used. These were used by new owners as for example the JTC Transcentrum Jičín 
was (nowadays is not in the possession of ČD Cargo a.s. anymore) in the road transport. 

Finally it is important to mention when we talk about this period that railway do not 
(and even must not) see road transport as enemy but as partner. It is necessary to 
reduce the load of roads to increase the speed and safety on these routes for buses and 
automobiles. The sense is not in the motto “Trains go – cars no!” but “Trains go to let cars 
go so!”. That’s the sense of Transport Policy. 

 
After the entrance into the EU 

The enlargement of the EU brought together better conditions for the road 
transport as for example the 15 – 20 % depreciation was. Time spent on state boundary 
drawn in considerably (from several hours to several minutes) and interstate road 
transport became quicker, more reliable and so more productive. More transportation can 
be realized in the same time with the same personal which leads to costs reduction and 
other economical advantages.  

But on the other side the entrance into the EU influenced the combined transport 
(in combination railway-road) very significantly in concrete it was more than 30 % 
reduction of volume because the combined transport was realized namely by the RoLa 
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system. Above mentioned reduction looks hazardously but from the whole transport 
capacity point of view it drawn only 1 % which is the share of combined transport on the 
whole transport capacity in the Czech Republic. Moreover we can see such impact also 
in other member states. The combined transport is in EU solved more theoretically in the 
Transport Policy than in praxis. 

After the end of RoLa system it was very important to secure accurate, reliable, 
safety and quick transport. Self-contained trains may be the solution of this problem 
because these can go between concentrated source areas and target destinations. This 
condition is fulfilled for example in harbours where road transport is not needed on one 
end of the transportation chain. The problem here is that in the frame of continental 
transportations combined transport hardly asserted (firstly in the Czech Republic). In 
2005 no such line had source or target here and continental transportation by the force of 
self-contained trains was realized only in transit transportations between Poland and Italy 
and between Petrovice u Karviné and Břeclav. 

Therefore European Union started to support regular trains for continental transport 
by the force of “public logistic centres” and public place of reloading for combined 
transport. These centres enable compounding and separation of consignments and work 
on neutral principle which is very important because it enable the entrance to each 
interested person. 

The Czech Republic missed legislative support in this area which would enable to 
use public sources and interest from the side of state administration organs. Without this 
support for reloading areas for combined transport with undiscriminating approach and 
acceptable price of given services the combined continental transport could not exist. For 
example in Germany was the price for reloading of one container 17 € in the Czech 
Republic it was between 22 and 30 €. 

But there appeared also some new possibilities to be utilized. One of them was 
above mentioned support from the side of EU by the force of EU founds. In the case of 
combined transport it was the Operational Program Infrastructure measure 2.2 in short 
program period 2004 - 2006. This program enabled to draw support from both state 
budget and European Regional Development Fund. But it is necessary to mention that 
finances from ERDF were possible to use only in NUTS II regions with GDP over 75% of 
European average. In the Czech Republic it was possible everywhere except Prague. But 
it is just Prague with the potential and placement of some reloading areas what 
complicates the whole situation.  

In the October 2005 the Ministry of Transport presented material “Conception of 
support of combined transport in the period 2006 – 2010“. Main target of this conception 
was to develop the combined transport and meet the target moving freight transport from 
road to railway and other modes of transport. Support was supposed to head on 
construction, development, enlargement and modernization of reloading areas for 
combined transport and support of new arising lines which should have lead to 
competitiveness in the combined transport market. Total support was supposed to be 
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about 1, 50 milliards Czech Crowns and for the 2006 it was in concrete 181, 627 million 
Czech Crowns.  But 154, 227 million from it was on supplementary financing for the 
support from EU founds. The problem was that there was not enough time to submit 
applications from notification of the program from the EU side in 2006. Therefore the 
Czech Republic has drawn only 647, 2 thousand Czech Crowns from possible 181, 627 
million Czech Crowns. This support was directed to two new lines opening. Majority 
(600 000 Czech Crowns) took company Bohemiakombi for the line Lovosice – Hamburg. 
Rest of the support took company ARGO Bohemia for the project EAST Line (self-
contained trains between the Czech Republic and Russia). 

Objectively said there wasn’t problem only on the side of European Commission 
and late approval of the program because drawing from Operational Program 
Infrastructure was not better because of late project submission.  Demandingness of 
conditions was also problem because for example in the case of support from ERDF it 
means to create prefeasibility study, feasibility study, CB analysis cash-flow of investment 
for the whole lifetime, environmental study, waste economy study, reverse logistics study, 
etc. Another problem was also exclusion of Prague from this program and also the 
condition of utilization of the support for public publicly accessible facility. 

All these problems and small number of submitted applications caused that 
Ministry of Transport decided to decrease the support on the national level (only 30, 274 
million Czech Crowns for the 2007). According to opinion of Ministry of Transport this 
support was targeted only on support of present projects in the frames of OPI with term of 
submission in 2006. From 15 submitted applications asking for this support two were 
accepted, one on container reloading area in Lovosice enlargement and one on 
repurchase of older portal crane from bankruptcy assets port in Ústí nad Labem. Totally it 
made 22 million Czech Crowns from the whole possible support. 

The 2008 also was not good from the subsidy point of view. Level of support of 
combined transport in this year was quantified on 0 Czech Crowns. So in this year only 
continued support for the project container reloading area in Lovosice enlargement. 
There were no other support programs announced because the Czech Republic did not 
provide money for it.  

Hereby we get into the present when the Operational Program Transport run. For 
the period 2007 – 2013 we have the use of 5,8 billion EUR. Recipients of this financial 
support were before all SŽDC, ŘSD and ŘVC. For combined transport there is the Priority 
axis No. 6 – Support of multimodal freight transport and development of inland water 
transport. This priority axis has three areas of support: 

Area of support of multimodal transport, purchase of multimodal transport 
vehicles and multimodal transportation units and modernization of transshipment 
points 

Project of the company METRANS a.s. focused on revitalization of railway sidings 
belongs to this area of support. This company gained subsidy in the total amount 59 649 
947 Czech Crowns (total costs were 258 713 259 Czech Crowns). This company already 
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provides transshipment point in Praha-Uhříněves, Želechovice a Nýřany. These 
transhipment points do not meet requirements on capacity as a consequence of increase 
of combined transport. The target of this project is construction of new large capacity 
railway siding with modern reloading mechanisms. Realization of this project should lead 
to increase of share of railway transport and decrease of share of road transport on whole 
freight transportation. 

Other supported projects are Extension of combined transport terminal in Mělník, 
Container reloader for company ODK Doprava a.s. and Extension fo railway Aidiny in the 
copany Lovochemie a.s. These projects ended in 2012.  

Area Support and modernization of inland waterways inside and outside the 
TEN-T 

There are many approved projects in this area. For example we can mention 
project Completion of Vltava waterway in the section VD Hněvkovice – Týn nad Vltavou.  

Area Support of modernization of water draft 
All projects were already finished in this area. It was for example Modernization of 

the water craft ATHNA or modernization of water craft TC 1068 in order to increase of 
mutimodality. 

Conclusion 

There are some conclusions following from above mentioned. The support in the 
combined transport area in the Czech Republic was afforded rather randomly depending 
on sufficient amount of finance sources. There were no analyses realized in this area 
which would account for the form and number of support. Some models common in the 
west Europe were taken over but only particularly. It would be really convenient to persue 
to the combined transport area and find suitable form and number of support to use 
limited finances the most purposeful way. 

 
This article was created with support of following projects. CZ.1.07/2.3.00/20.0226 

„DOPSIT“and CZ.1.07/2.4.00/17.0107 „POSTA“ solved at DFJP and FEI University of 
Pardubice. 
 

Předloženo: 3. 6. 2013 
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Pavel DRDLA 
 
 

Katedra technologie a řízení dopravy 
 
 

Katedra technologie a řízení dopravy je jednou ze sedmi kateder Dopravní fakulty 
Jana Pernera. Nabízí studentům povinné, alternativní a doporučené předměty se 
zaměřením na technologii dopravy a řízení dopravních a přepravních procesů. Předměty 
jsou mimo jiné zaměřené například na teorii dopravních procesů, teorii řízení dopravy, 
technologii a management dopravy (hlavně na železniční, silniční a kombinovanou 
dopravu), aplikovaný operační výzkum, modelování a simulace v dopravě, dopravní 
plánování na regionální a městské úrovni, intermodální dopravu, atd. Absolventi jsou 
schopni pracovat jako specialisté ve společnostech, které se zabývají jak osobní, 
tak i nákladní a kombinovanou dopravou. Naše katedra nabízí studentům vzdělání 
ve třech stupních vysokoškolského studia – v bakalářském, magisterském a doktorském 
studijním programu. 

Bakalářské studium se zaměřením na dopravní systémy integruje technické 
a ekonomické aspekty přemisťovacího procesu do komplexního poznání technologie 
a řízení dopravy a přepravy. Základ studia tvoří předměty: Základy technologie a řízení 
dopravy, Technologie a řízení letecké dopravy, Technologie a řízení železniční dopravy, 
Technologie a řízení silniční dopravy, Technologie a řízení městské hromadné dopravy, 
Integrované dopravní systémy, Kombinovaná přeprava, operační výzkum, informatika, 
logistické a přepravní technologie, základy ekonomiky dopravního podniku, účetnictví, 
atd. Součástí oboru je rovněž rozvoj právního povědomí v dopravě. Studium je zaměřeno 
na získání základních teoretických poznatků s vazbou na jejich praktické využití v oblasti 
operativního řízení, při racionalizaci dopravních a přepravních procesů na dopravních 
sítích, zpracování a vyhodnocování projektů, včetně technologických a ekonomických 
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analýz dopravních systémů a informačních technologií. Cílem bakalářského studijního 
programu je připravit absolventy tak, aby byli pomocí analýzy a následné racionalizace 
schopni řešit problémy z oblasti technologie a řízení silniční, železniční, letecké, vodní 
a městské dopravy, stejně jako i z oblasti integrovaných a intermodálních systémů. 
Studenti mohou získat praktické zkušenosti díky spolupráci s Českými dráhami 
a s místními dopravními společnostmi. 

Bakalářské studium se zaměřením na logistické technologie klade důraz 
na význam a postavení logistických center v logistických systémech, jejich umístění 
a obvody s ohledem na nabídku logistických služeb. Teoretický a praktický základ studia 
je rozšířen o znalosti z oboru řízení zásob, z oblasti technologie ložných a skladových 
operací, logistické a přepravní technologie, zasilatelství a logistická centra. Součástí 
zaměření jsou také právní aspekty v logistických technologiích. Předmětem logistických 
technologií je zabezpečení a realizace materiálového toku, tj. plánování a operativní 
činnosti nezbytné k zásobování místa určení. Cílem studia je vytvořit předpoklady 
pro úspěšnou činnost absolventů v řízení firem při respektování logistických technologií, 
které se budou nadále dynamicky rozvíjet vlivem expanzivního růstu informačních 
a komunikačních technologií, pokračující globalizace trhů a pružného řízení firem. 

Magisterské studium dále rozvíjí a prohlubuje komplexní poznání zákonitostí 
technologie a řízení přepravy a dopravy. Teoretické poznatky jsou využívány v oblasti 
operativního řízení, při optimalizaci dopravních a přepravních procesů na dopravních 
sítích, zpracování a vyhodnocování projektů včetně technologických a ekonomických 
analýz dopravních systémů a informačních technologií. Teoretický základ tvoří předměty 
teorie dopravy, modelování v dopravě, optimalizace technologických procesů v silniční 
dopravě, optimalizace technologických procesů v železniční dopravě, optimalizace 
technologických procesů v letecké dopravě, progresivní systémy v osobní dopravě, 
progresivní systémy v kombinované přepravě a řízení dopravy v krizových stavech.  

Znalosti, které studenti získají ve třetím, doktorském stupni studia, jim umožní řešit 
komplexní problémy z oblasti dopravy a přepravních procesů. Teoretický základ tvoří 
předměty matematická teorie, operační výzkum a modelování, teorie informačních 
a řídicích systémů, modelování technologických procesů a moderní logistické systémy. 
Absolvent má hluboké teoretické znalosti z matematiky, operačního výzkumu, 
informačních a řídicích systémů, dopravních a telekomunikačních systémů, rozhodování, 
managementu, moderních logistických systémů, modelování technologických procesů 
a nových směrů technologie a strategického řízení. 

Samozřejmostí je využívání moderní výpočetní techniky pro výuku ve všech 
stupních studia. Katedra technologie a řízení dopravy disponuje dvěma specializovanými 
laboratořemi. Studenti tak mohou využívat softwarů zaměřených na simulaci dopravních 
procesů, GIS aplikace, CAD, síťovou analýzu atd. Další specializovaná laboratoř je 
vybavena modelovým kolejištěm a zabezpečovacím zařízením. Studenti se tak mohou 
seznámit s technologií a řízením železniční dopravy prostřednictvím skutečného 
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zabezpečovacího zařízení, které je přizpůsobeno a zakomponováno do modelového 
kolejiště. 

Pracovníci katedry technologie a řízení dopravy se také podílejí na řešení 
výzkumných projektů. Nejdůležitější z nich jsou: 

• Freight and Logistics Advancement in Central/South-East Europe 
– FLAVIA 

• Inženýrské vzdělávání jako interakce teorie a praxe – IVINTEP 
• Institucionální výzkum Teorie dopravních systémů 

Odborníci z katedry jsou dále schopni řešit problémy s oblasti dopravního 
modelování pro všechny druhy dopravy, územního plánování, optimalizace dopravních 
procesů, atd. 

 
Předloženo: 12.06.2013 

 
 

Summary 

CHARAKTERISTIC OF DEPARTMENT OF TRANSPORT TECHNOLOGY AND CONTROL 

Pavel Drdla 

Department of transport technology and control is one of the seven departments of Jan 
Perner Transport Faculty. It provides for students compulsory, optional and recommended courses 
in subjects from the region of transport technology and control of transport processes. Courses are 
focused e.g. on theory of transport processes, theory of control, technology and management 
of transport (primarily railway, road and combined transport), applied operational research, 
modelling and simulation models in transport, transport routing and planning on the regional 
or urban level, intermodal transport etc. Graduated students are able to work as specialists 
for companies which are dealing with passenger, freight and combined transportation. 

Our department provides for students education with three levels of degree – bachelor’s, 
master’s and doctor’s. The aim of bachelor’s degree study is to enable successful activities 
of graduates by analysis and subsequent rationalisation in the domain technology and control 
of road, railway, air, water and urban public traffic and of integrated or intermodal systems. 
Students can gain the practical skills because of co-operation with Czech Railways or with local 
transport enterprises. The master’s degree study provides for students the qualification 
for successful activities in analysis and in subsequent rationalisation and optimisation 
of contemporary technologies of organising the transport, in projecting of modern logistic systems 
and by their effective control, including prevention and control of crisis states in transport. 
The gained knowledge in doctor’s level study can be applied in creative manner by solving complex 
problems of transport, transfer and telecommunication processes. 

The using of computers for teaching is very progressive way. Our department provides 
for students two specialized computer laboratories. Students can use the software oriented towards 
simulation of transport processes, GIS applications, CAD, network analysis etc. Other specialized 
laboratory is equipped with model of rails and signalling. Students can learn and try the technology 
and control processes in railway transport through real equipment which is adapted and integrated 
for model railway. 

The department of transport technology and control participates in several research projects. 
The most important projects are: 
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• Freight and Logistics Advancement in Central/South-East Europe – FLAVIA 
• Engineering education as interaction of theory and practice – IVINTEP 
• Institutional research Transport systems theory 

Members of department also can solve research tasks focused on transport modelling 
of all kinds of transport, transport and urban planning, optimization of transport processes, etc. 

 

Zusammenfassung 

DIE CHARAKTERISTIK DES LEHRSTUHLS FÜR TECHNOLOGIE UND STEUERUNG DES 
VERKEHRS 

Pavel Drdla 

Lehrstuhl für Technologie und Steuerung des Verkehrs ist eine aus den sieben Lehrstühlen 
von Fakultät für Verkehrswesen „Jan Perner“. Es bietet den Studierenden die obligatorischen, 
empfohlenen und alternativen Kurse aus Verkehrstechnologie und Steuerung der Verkehrs- 
und Beförderungsprozessen. Die Kurse interessieren sich unter anderem zum Beispiel in Gebieten: 
Theorie der Verkehrsprozessen und die Verkehrssteuerung, Technologie und Management 
des Verkehrs (vor allem für Straßenverkehr, Schienenverkehr und kombinierter Verkehr), 
applizierte Operationsanalyse, Modellierung und Simulation in Verkehr, Verkehrsplanung 
auf regionaler und kommunaler Ebene, intermodaler Verkehr, usw. Die Absolventen sind fähig 
als Spezialisten in Gesellschaften, die sowohl für Personenverkehr, Güterverkehr und kombinierten 
Verkehr richten, arbeiten. 

Unser Lehrstuhl bietet Studierenden die Ausbildung in drei Stufen höhere Studien 
- Bachelor-, Master- und Doktorats-studien an. Das Ziel des Bachelor-Studiengangs ist, 
die Absolventen zu vorbereiten, so dass sie durch die Analyse und anschliessende Rationalisierung 
die Probleme im Bereich der Technologie und Steuerung des Strassenverkehrs, Schienenverkehrs, 
Luftverkehrs, Wasserverkehrs und ÖPNV, sowie der integrierten und intermodalen Systemen, 
lösen zu verwenden. Studierenden können praktische Erfahrungen durch die Zusammenarbeit 
mit den Tschechischen Bahnen und weiteren Verkehrsunternehmen gewinnen. Master-
Studiengang bietet für Studierenden die notwendigen Qualifikationen für die Analyse 
und Optimierung der technologischen Verkehrsprozessen, Projektierung der modernen Logistik-
Systeme und deren effektive Steuerung, einschließlich Steuerung des Verkehrs 
in Krisensituationen an. Das Wissen, dass Studenten Gewinn im dritten (Ph.D.) akademischen 
Grad gewinnen, ermöglichen so, komplexe Probleme des Verkehrs-und Beförderungsprozesse 
zu lösen. 

Natürlich ist der Einsatz moderner HW- und SW-Technologie für den Unterricht. Lehrstuhl 
für Technologie und Steuerung des Verkehrs hat zur Verfügung zwei spezialisierten Labors. 
Studierenden können Software für Transportprozesse (GIS, CAD, Netzwerk-Analyse, usw.) 
verwenden. Anderes spezialisiertes Labor ist durch Modellbahn ausgestattet und ermöglicht 
durch Signalanlagen, Modelleisenbahnverkehr zu simulieren. Die Studierenden können die 
Technologie und Steuerung des Schienenverkehrs durch die tatsächliche Sicherheitsgeräte 
kennenlernen, die in die Modelleisenbahn vertraut angepasst und integriert sind. 

Akademische und wissenschaftliche Mitarbeitern aus dem Lehrstuhl für Technologie 
und Steuerung des Verkehrs werden auch in Forschungsprojekte eingebunden. Die wichtigsten 
Projekte davon sind: 

• Fracht- and Logistik Advancement in Central / South-East Europe – FLAVIA, 
• Technische Bildung als Wechselwirkung von Theorie und Praxis – IVINTEP, 
• Institutionelle Forschung „Theorie der Verkehrssystemen“. 

Experten aus dem Lehrstuhl sind in der Lage, Probleme im Bereich der Verkehrs-
Modellierung für alle Verkehrsträger, Stadtplanung, Optimierung von Transportprozessen, usw. 
zu lösen. 
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1. Introduction 
Information system is one of important features of integrated system of public 

passenger transport (ITrS) next to other important preconditions. There is paid not 
so much attention to information system (IS) in often occurred publications dealing with 
ITrS. This paper is able to provide at least basic information about this field. (1) 

The main aim of this paper is to determine basic requirements on IS and its content 
as well as to determine basic elements of IS for ITrS. Informational content of these 
elements of IS for ITrS and targets and content of informational service will be also 
proposed. 

2. Basic Presumptions and Targets of Information System for ITrS 
Development of joint informational data basis of all subjects participating 

on realisation of transport supply is basic presumption of IS for ITrS.  In general, 
separately-based information providing by individual ITrS participants has to be removed. 
Development of joint information base for whole region is the main task of IS in ITrS. 
Stabile, actual, strict, complex and understandable providing of information about rules 
of ITrS operation and about short-time as well as about long-time changes in ITrS 
operation will be possible in the way of this IS. 

IS is defined by a set of given parameters. Basic set of these parameters is visible 
in the table 1. 
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Tab. 1 Parameters of informational structure 
Parameter Domain Example of values 
Information 
content 

Transport system, users 
of transport system, transport 
documents (tickets), 
surrounding of the system 

Transport documents are … 
Zone is … 
 

Position 
(location) 

Vehicle, stop, station, city 
furniture, transport system, 
internet 

 

Stop shelter, Internet websites, 
stabile information board 

 

Information 
medium 
 

Printed material, electronic 
medium 

Paper, plastic board, illuminating 
board (display), CD/DVD, etc. 

Source: Authors and (3) 
 
Every user of ITrS transport supply (passenger), regular as well as firstly coming, 

can get all needed information about all supplied services in the way of the joint IS 
for ITrS. Provided information is able to be divided from 2 points of view – on strategic, 
tactical and operational information or on information provided before and during 
transport process. (2) 

Information provided before transport process 
Three types of information – tactical, operational and first of all strategic 

information are required by passenger before the own transport process will start. 
Perspective possibilities are able to be ensured in the way of Internet utilization. 
The situation occurring in the Czech Republic has to be pointed out. The National 
information system of timetables (NISTT) is operated by the firm CHAPS Ltd. since 
26 October 2001 in consonance with valid legislation by commissioning of the Ministry 
of Transport of the Czech Republic. (2) 

NISTT is an IS containing information about all transport connections in the Czech 
Republic. Data about bus, railway, air, inland waterway and urban public transports are 
included. Data about bus transport are provided by regional (or in some cases 
by municipal) authorities into NISTT database. Data about other times tables (in other 
modes of transport) are provided by individual transport operators operating the service. 

Information provided during transport process 
Operational information is needed during transport process by passenger first 

of all. It goes especially about actualized information about arrivals and departures 
of vehicles (especially in the case of possible delay). Second important operational 
information is about place of vehicle providing (number of track, platform, stop) and about 
the way to this place.  
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Tab. 2: Information asked by passenger for journey in the frame of ITrS 
 required before entering 

of transport process 
required during transport 
process 

Strategic 
information 

Information for journey planning 
(transport modes, structure 
and extent of transport network) 

Information for comparison 
of transport modes and selection 
of the main transport mode from 
the points of view of time, space, 
price as well as transport 
possibilities. 

ITrs Tariff information (price 
of transport documents) 
and information where it is 
possible to buy them. 

 

Tactic 
information 

Information about interconnection 
of the main transport mode 
(or modes) to urban public 
transport 

 

Operational 
information 
 
  

Information about concrete 
departures/arrivals of vehicles 

 

Information about concrete 
departures/arrivals 
of vehicles. 

Information about ways 
of passengers’ movement 
and ensuring of stay during 
journey (transport process), 
especially in spaces 
of transport devices.  

 
Source: Authors and (3) 

 
Development of IS for providing of real-time information in ITrS is the current aim. 

Controlling of transport in real time is related to informational transferring between driver, 
dispatching centre and passengers. It must be supported by data and voice 
communication system operated in real-time. There are five main subjects connected by 
this communication: vehicles, dispatching centre, depots (garages), signalized junctions 
and stops (electronic information boards – displays). Passengers in vehicle are informed 
by driver or by dispatcher (automatically without involving of driver) in the way of voice 
messages or electronic information boards. Passengers at stops are informed 
by information boards (displays) or by device located on stop shelter. 

Real time providing of information is able to be considered as ideal solution only, 
not as standard. Time validity of information is able to be standardized by all elements 
of information system.  
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3. Elements of IS and their Informational Content 
The overview of elements in IS is based on above mentioned characteristics 

and on defined elements of information system. Extent of these elements is different 
in before-transport process and during-transport process information service.  

 
Table 3: IS elements and their content for before-transport process phase 

Element Content Medium Location (position) 
Great information 

poster 
Description of network 

of all ITrS 
in the shape 
of graphic scheme 
incl. ITrS tariff 
scheme 

Clear price list of fare 
Excerption from 

transport and fare 
conditions 

and other information 

Paper poster 
(size 
according 
to standards 
of city 
furniture) 

 

Stop shelters, 
stations, 
city furniture 

Websites ITrS tariff, incl. clear fare 
price list 

Transportation 
contractual 
conditions 

Tariff scheme 
Plan of transport 

network 
Contact information 

on individual 
transport operators 

List of information 
offices and centres 

Link to electronic 
timetables 

and more 

Internet It is able to be 
recommended, 
that official 
websites may be 
located 
on own domain 
with the name 
equal 
to the name 
of the ITrS 

 
 

Electronic 
timetables 

 

Complete timetables 
of all transport 
operators integrated 
in the ITrS 

Tariff 
Maps 
Eventually other 

information 

National 
information 
system 
of timetables  

Relevant Internet 
websites 
and software 
products 
of the firm 
CHAPS 
(in the case 
of the Czech 
Republic) 

Printed 
timetables 

Complete timetables 
of all transport 
operators integrated 
in the ITrS 

ITrS tariff, incl. clear fare 

Book Able to be bought 
in all information 
centres 
and offices 
as well 
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Element Content Medium Location (position) 
price list 

Transportation 
contractual 
conditions 

Tariff scheme 
Plan of transport 

network 
Contact information 

on individual 
transport operators 

List of information 
offices and centres 

as in selected 
bookstores 

Information guide Brief characteristics 
of the ITrS 

Explanation of new tariff 
system 
and description 
of changes 
in comparison 
with state-of-art 
situation 

Graphic demonstrations 
of various forms 
of using of different 
tickets (transport 
documents) 

ITrS tariff, incl. clear fare 
price list 

Transportation 
contractual 
conditions 

Tariff scheme 
Plan of transport 

network 
Contact information 

on individual 
transport operators 

List of information 
offices and centres 

FAQ 

Book Available 
at all information 
centres 
and offices 

 

Source: Authors and (3) 
 
 

Tab. 4: IS elements and their content for during-transport process phase 
Element Content Medium Location (position) 

Great information 
poster 

Description of network 
of all ITrS 

Paper poster (size 
according 

Stop shelters, 
stations, city 

Scientific Papers of the University of Pardubice 
Series B - The Jan Perner Transport Faculty 18 (2012) - 259 - 



Element Content Medium Location (position) 
in the shape 
of graphic scheme 
incl. ITrS tariff 
scheme 

Clear price list of fare 
Excerption from 

transport and fare 
conditions 

to standards 
of city 
furniture) 

 

furniture 

Small information 
poster 

Description of network 
of whole ITrS 
in the shape 
of graphic scheme 
incl. ITrS tariff 
scheme 

Clear price list of fare 
Excerption from 

transport and fare 
conditions 

Paper poster  Reserved spaces 
in vehicle interior  

Exterior marking 
of vehicles 

Marking affiliation 
with ITrS – ITrS logo 
displaying that it is 
a connection 
operated 
in the frame 
of the ITrS. 

Displaying of line 
number 

Displaying of name 
of final stop 
(destination) 

Coat of paint, 
sticker, plastic 
board, 
electronic 
information 
boards 

 

Place on the vehicle 
visible 
from outside 

 

Stop timetables Information about 
departures 
of individual lines 
from given stop 

Lists of stops 
of individual lines 

Paper Stop sign or shelter 
 

Information about 
stops 

Name of actual stop 
Name of following stop 
Information about 

transferring 
possibilities 
and about 
consecutive 
connections 

Data medium 
(usually 
CD/DVD 
or other 
possibility) 

 

In vehicle 

Source: Authors and (3) 
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4. Information Service in ITrS 
Information service provided in qualified way must take a part of marketing strategy 

of the ITrS for its successful development and future operation. Passengers – customers 
are the top of the ITrS, they are choosing the way of transportation service after their own 
discretion in the situation of rising requirements on quality, timeliness, speed and safety 
of provided services. Informational service of ITrS can be divided into two main parts: 
promotion campaign for introduction of (new) ITrS and permanent informational service. 

Promotion Campaign for ITrS Introduction 
The main aim of the introduction campaign is to explain reasons for ITrS setting 

into operation to passengers and to describe division of area into tariff zones, structure 
of transport documents as well as basic transport conditions and rules of the ITrS. 
The main regard could be put on explanation of types of transport documents and range 
of their validity. (2) 

The core of promotion campaign can be based in following activities: 
• press conferences for mass media, 
• information in newspapers for general public, 
• information distributed into households in the area covered by the ITrS: 

o regional pages of nationwide newspapers, 
o local journals, 
o leaflets at “Official Document Boards” of local authorities 

(city borough authorities), 
o information in local TV or radio broadcasting, 

• information at sales and informational centres of the ITrS, 
• information at stops of public passenger transport, 
• information in touristic information centres of individual towns and cities. 

It is necessary to make following decisions in the case of preparation of promotion 
campaign for ITrS introduction.  

1. What are the goals of promotion campaign? 
2. How much money is possible to be invested? 
3. What information may be promoted (presented)? 
4. What kind of mass media (and information channels) are able to be used? 
5. How the results will be evaluated? 

Ad1) Informing of public transport users (passengers) about newly loaded ITrS 
in given region and convincing of them that ITrS is advantageous for them must be 
the main goal of the promotion campaign. This promotion must be realised in starting 
phases of campaign for creation of future demand after provided services. It is necessary 
to describe new services as well as principles of ITrS operation and also positive impacts 
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on passengers in the campaign. It is also important to announce changes in transport 
supply (like changes in line structure, intervals and capacity of vehicles etc.) able to be 
occurred and their impacts on passengers.  

Ad2) Not only own financial possibilities of authority responsible for establishment 
of ITrS must be taken into consideration. It is a common fact, that the new things 
on market need generous budget. Requirements on budget are also influenced by 
demands of processing of reports, by selection of used mass media and information 
channels, by frequency of propagation (number of repeating necessary for enforcement 
by passengers), etc. 

Ad3) Propagation must not attract attention of public only, but it must also maintain 
interest and support transport demand able to be ensured by promoted services. 
Promotion report can have rational (intellectual) side as well as emotional side. 
Both of them are same significant and they both have to be in accordance. 

Ad4) The goal is to find such mass media and information channels able to deliver 
information about promoted services to target group (of passengers) in the most effective 
way (with regard to costs). 

Ad5) Evaluation of communication and sales impacts of promotion campaign is 
required by this act. It must be done before, during and also after promotion campaign. 
Character of promoted product and timing of promotion are core parameters 
by evaluation of promotion campaign.  It goes about setting of optimal time period 
for evaluation if the campaign is successful or not. Impact of promotion campaign is able 
to be evaluated after impact extent: 

• target subject has perceived it, 
• target subject has took into account, 
• target subject has remember it, 
• an attitude has been changed by target subject, 
• attitude as well as action (transport behaviour – e.g. mode choice) have been 

decided for change by target subject, 
• action (behaviour) has been really changed by the target subject. 

Promotion campaign is recommended to be started by press conference organized 
by representatives of transport coordinator. Information materials have to be prepared 
and prepared media for their distribution in the moment of presentation of first information 
so that information demand will be able to be covered. Promotion campaign usually will 
have 2 peaks as follow from experience.   

This first peak will be occurred after press conference and after promotion of first 
information about prepared ITrS (usually it will be reached in 2 – 3 weeks after press 
conference). Increased interest about prepared ITrS is able to be invited by general 
public. The second peak will be reached directly before setting of ITrS into operation 
and shortly after it. All promotional activities are able to be conducted to cover both 
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peaks. The strongest interest about ITrS by general public is able to be seen in the time 
of ITrS operation start.  

Thorough training of drivers, salesmen, ticket inspectors and mangers must be 
ensured in defined time period before the campaign will start. It is necessary for ability 
of these employees to provide correct information about newly prepared ITrS to general 
public (passengers).  

Permanent Information Service 
Permanent information service is able to be ensured in the way of newly opened 

information office or centre or also in the way of existing information capacities. 
These capacities can be touristic or informational centres of individual towns and cities 
or informational offices of individual transport operators.  

Operation of websites is also able to be considered as one of core elements 
of the permanent information service. The websites have to contain at least following 
information: 

• a brief characteristics of ITrS, 
• a brief characteristics and contact on authority in the role of ITrS coordinator, 
• ITrS tariff including clear price list, 
• contractual transport conditions, 
• plan of tariff system (e.g. of tariff zones), 
• plan of transport network, 
• contacts on individual transport operators, 
• list of information offices and centres, 
• Internet link to electronic timetables, eventually to own optimal connection 

search engine, incl. fare (price) calculation. 
• operative traffic information provided in actual way (changes in transport, 

diversions, etc.). 

5. Conclusion 
The paper is focused on actual questions of information systems operated within 

integrated systems of public passenger transport (ITrS). Some specifics as well as some 
recommendations able to be fulfilled are mentioned in the paper next to basic 
characteristics of given questions. 

It was not a target of this paper to provide detail and complex characteristics 
of solved questions, but the aim is to acquaint readers with these questions only. It will be 
seen as beneficial if more papers and publications will be focused on these questions 
or on parts of this filed. All serious comments to this paper will be welcomed 
by the authors of this paper.  
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Resumé 

INFORMAČNÍ SYSTÉM INTEGROVANÝCH DOPRAVNÍCH SYSTÉMŮ 

Pavel Drdla, Josef Bulíček 
Jednou z důležitých součástí integrovaných dopravních systémů (IDS) je vedle mnoha 

dalších i informační systém. V četných publikacích, věnujících se této oblasti, se neoprávněně 
tomuto věnuje malá pozornost. Tento příspěvek se proto snaží poskytnout aspoň základní 
informace z této oblasti. Cílem příspěvku je vymezit cíle a obsah informačních systémů (IS) v IDS, 
definovat základní prvky IS v IDS, navrhnout informačně obsahové naplnění prvků IS v IDS 
a vymezit cíle a obsah informačního servisu IDS. 

Základním předpokladem IS IDS je vytvoření společné informační databáze všech účastníků 
IDS, kteří se podílejí na realizaci nabídky přepravních služeb. V zásadě by tak mělo být odstraněno 
separátně prováděné informování cestujících jednotlivými účastníky IDS. Cílem IS IDS je tedy 
vytvoření společné informační základny pro celý region, která bude umožňovat trvale, aktuálně, 
přesně, komplexně a srozumitelně informovat cestující veřejnost o pravidlech a zásadách provozu 
IDS a o změnách v dopravním systému v krátkodobém i dlouhodobém horizontu. 

Každý uživatel přepravní nabídky IDS, ať už stálý či nově do systému příchozí, by se měl 
pomocí společného IS IDS dozvědět potřebné informace o celkových nabízených službách IDS. 
Informace se dělí podle 2 hledisek na informace strategické, taktické a operační nebo 
v předcestovní a cestovní fázi. 

V současnosti je cílem pro informační zabezpečení cestujících v této fázi tvorba 
integrovaného informačního systému, který by pracoval v reálném čase. Řízení veřejné hromadné 
dopravy v reálném čase znamená především okamžité předávání informací mezi řidičem, 
cestujícími a dispečinkem. Informační zabezpečení cestujících v reálném čase se považuje 
za ideální stav, nikoliv za standardní řešení. Standardizována časová platnost poskytovaných 
informací by měla být však u všech prvků v informačním systému. 

Má-li být projekt vytváření IDS úspěšně zaveden a v budoucnu provozován, musí být 
součástí jeho marketingové strategie kvalifikovaně prováděný informační servis. Rozhodujícím 
činitelem IDS jsou totiž jeho zákazníci - cestující, kteří si způsob uspokojení svých přepravních 
potřeb volí na základě vlastního uvážení, při současně rostoucích požadavcích na kvalitu, 
včasnost, rychlost a bezpečnost nabízených služeb. Informační servis IDS by měl mít v zásadě dvě 
hlavní složky: úvodní propagační kampaň a stálou informační službu. 
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Zusammenfassung 

DAS INFORMATIONSSYSTEM FÜR VERKEHRSVERBÜNDE 

Pavel Drdla, Josef Bulíček 
Ein wichtiger Teil des Verkehrsverbunds (VVB) ist neben vielen anderen 

auch Informationssystem. In vielen Publikationen aus diesem Bereich wird diese Problematik 
zu Unrecht nur wenig Aufmerksamkeit gewidmet. Dieser Artikel will daher zumindest grundlegende 
Informationen in diesem Bereich bieten. Das Ziel dieses Artikels ist es, die Ziele und Inhalte 
von Informationssystemen (IS) in VVB, die Ziele und Inhalte der Informations-Service des VVBs 
und die grundlegenden Elemente der IS in VVB zu definieren, ein Informationsinhaltausfüllen 
der IS-Elemente zu entwerfen. 

Der Grundgedanke IS VVB ist die Schaffung eines gemeinsamen Informations-Datenbank 
von allen VVB-Teilnehmern, die bei der Durchführung des Angebots von Verkehrsleistungen 
beteiligt sind. Im Prinzip sollte separate Informierung der Reisenden von den einzelnen 
VVB-Teilnehmern entfernt werden. Das Ziel des IS VVBs ist, die Bildung eine gemeinsame 
Informationsbasis für die gesamte Region zu schaffen, die eine kontinuierliche, zeitnahe, genaue, 
umfassende und klar der Reisende über die Regeln und Grundsätze des Betriebs des VVBs 
und über Änderungen in das Verkehrssystem durch kurze und langfristige Zeithorizont informieren 
wird. 

Jeder (dauerhaft oder neu ankommenden) VVB-Beförderungsangebot-Benutzer sollte 
gemeinsam die erforderlichen Informationen zu dem insgesamt angebotenen Dienste des VVBs 
lernen. Die Information wird durch zwei Aspekte auf der strategischen, taktischen und operativen 
oder Vorreise-Phase und Reise-Phase unterteilt. 

Derzeit ist der Auftrag für die Sicherheit der Fahrgäste Informationen in diesem Stadium 
der Entwicklung eines integrierten Informationssystems, das in Echtzeit arbeiten würde. Steuerung 
der öffentlichen Verkehrsmittel in Echtzeit bedeutet in erster Linie die sofortige Übertragung 
von Informationen zwischen den Fahrer, Reisende und Disponenten. Informationen Sicherheit 
der Reisenden in Echtzeit wird als Idealzustand, nicht die Standardlösung, sein. Standardisierte 
zeitliche Gültigkeit der bereitgestellten Informationen sollte aber für alle Elemente 
im Informationssystem sein. 

Wenn das Projekt der VVB-Schaffung in der Zukunft erfolgreich umgesetzten und betrieben 
wird, werden ein Teil ihrer Marketingstrategie auch kompetentes Informationsdienst sein müssen. 
Der entscheidende Faktor des VVBs sind seine Kunden - Reisenden, die Art und Weise ihre 
Verkehrsbedürfnisse nach eigenem Ermessen wählen. Sie erfordern gleichzeitig steigenden 
Anforderungen an Qualität, Aktualität, Geschwindigkeit und Sicherheit angebotenen Dienste. 
Info-Service des VVBs sollte grundsätzlich zwei Hauptkomponenten: initiale Werbekampagne 
und kontinuierliche Informationsservice. 
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1. Úvod 
V letecké dopravě, rovněž jako ve všech druzích dopravy, je snaha o minimální 

čas, strávený cestujícím na cestách. Moderní letouny dosahují takových rychlostí, že již 
není třeba je nadále zvyšovat. Kritickým místem je však odbavení cestujících, které je 
oproti ostatním druhům dopravy časově velmi náročné a představuje značný nárůst na 
celkové době přepravy, oproti kupříkladu konkurenční vysokorychlostní železniční 
dopravě. 

Příspěvek se bude zabývat možnosti optimalizace procesu odbavení 
a bezpečnostní kontroly cestujících v terminálu letiště s využitím simulačního programu. 
Navržený model vychází z reálných parametrů a je simulován v prostředí programu 
Tehnomatix Plant Simulation. V tomto programu bude simulován výchozí stav řešení tak 
i návrhy změn způsobů odbavení a bezpečnostní kontroly a jejich následné vyhodnocení. 
Při simulaci bude využito teorie hromadné obsluhy. V principu se jedná o hromadění 
zákazníků a tedy požadavků do front před zařízením, které poskytuje určitou formu 
obsluhy. Omezujícími kritérii pro optimalizaci jsou provozní podmínky letištního terminálu, 
finanční prostředky a s tím související personální zdroje, právní normy vztahující 
se k bezpečnosti v letecké dopravě a zachování ukazatele míry komfortu. 
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2. Simulace jako nástroj pro zkoumání charakteristik systému hromadné 
obsluhy 

Základní myšlenkou simulace je co nejpřesněji napodobit chod stochasticky 
se chovajícího systému a experimentováním s modelem zkoumat chování systému. 
Tak je umožněno předvídat chování systémů při různých změnách vnitřních i vnějších 
podmínek a vyhledat takové hodnoty výstupních veličin modelu, které vyhovují předem 
stanoveným požadavkům. Vstupní hodnoty tohoto řešení jsou pak aplikovatelné pro 
reálný systém.  

Simulace je moderním nástrojem, umožňujícím prověření možných úprav systému, 
aniž by musely být reálně provedeny. Využívají se zejména u dynamických 
komplikovaných systémů, kde by bylo extrémně obtížné nebo nemožné využití 
analytických metod a finančně, organizačně nebo časově náročné realizovat konkrétní 
změny prakticky. Principem simulace je tedy nahrazení skutečného systému jeho 
simulátorem a provádění a souhrnné vyhodnocování experimentů na principu „co když“. 
Výsledek se tedy zjišťuje pozorováním. Jelikož se jedná o informaci v konkrétně 
zadaných podmínkách, za jakých bylo simulační posouzení provedeno, jedná 
se o výsledky suboptimální. 

Velkou výhodou počítačového modelování oproti analytickým metodám je, 
že s rostoucí složitostí systému vynikají výrazněji přednosti simulace. Naopak stinnými 
stránkami jsou složitá interpretace výsledků experimentů, časová nebo i hardwarová 
náročnost vytvoření obrazu reálného systému či nutnost odborných školení pro orientaci 
v softwarech. Pokud rozsah problému umožňuje využít analytického modelu, 
je výhodnější ho upřednostnit, simulační softwary jsou vhodnější spíše pro posouzení 
několika variant, než pro hledání optimálního řešení na množinách s vysokými (nebo 
i nekonečnými) počty prvků. 

Tecnomatix Plant Simulation je produktem Siemens PLM Software. Produktová 
řada Tecnomatix představuje komplexní řešení digitální výroby pro snížení nákladů 
a zvýšení produktivity. Následující informace jsou čerpány ze zdroje. Samotný Plant 
Simulation je softwarovým nástrojem pro modelování simulací, optimalizací a řízení 
výrobních, plánovacích a logistických systémů. V jeho prostředí jsou vytvářeny 
dynamické počítačové modely, sloužící k poznání vlastností a chování reálných, 
ať už fungujících, nebo plánovaných procesů.  

Tento objektově orientovaný interaktivní software s hierarchickou strukturou, 
využívající dědičnosti vlastností objektů, umožňuje uživateli provádět experimenty a jejich 
grafické, analytické a statistické vyhodnocování bez fyzického zásahu do procesu, čímž 
šetří čas i peníze uživatelských subjektů a snižuje investiční riziko včasným ověřením 
simulacemi. Pro analýzu nabízí široké spektrum modulů, jako jsou Ganttův diagram, 
Sankey Diagram, Analyzátor úzkých míst, Statistický analyzátor či Manager pro řízení 
experimentů. Architektura programu je otevřená, umožňuje vlastní tvorbu objektů 
a knihoven. Parametrizace objektů je jednoduchá, je však umožněno i sofistikované 
vytváření vlastních atributů k objektům. Programovací jazyk SimTalk, umožňující 
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programování metod, řídících chování objektů je obdobou jazyka C++. Software využívá 
generování náhodných čísel, dále pak velkého spektra matematických rozdělení 
a genetického algoritmu pro automatickou optimalizaci parametrů systému. 

3. Systém odbavení a bezpečnostní kontroly na letištích 
Pro leteckou dopravu je specifický velmi odlišný proces odbavení, než je tomu 

u ostatních druhů dopravy. Vše vychází z mezinárodního charakteru letecké dopravy. Na 
provoz letecké dopravy jsou kladeny mezinárodní předpisy, jež musí být bezpodmínečně 
dodržovány. 

Mezinárodní letiště jsou rozdělena na veřejné části a neveřejné části. 
Podmnožinou neveřejné části je pak vyhrazený bezpečnostní prostor SRA (Security 
Restricted Area), tedy prostor za bezpečnostní kontrolou (BEK). Z důvodu nutnosti 
provedení bezpečnostní kontroly a členění letiště na zmiňované prostory je proces 
odbavení cestujících časově i organizačně náročnější. 

 
Zdroj: autoři 

Obr. 1 Schéma komplexního odbavení cestujících 
 

Cestující vstupuje z okolí do veřejného prostoru letiště. Zde se nachází odbavení, 
kde jsou vydávány letenky a oddělována přeprava zavazadel zapsaných. Ta cestujícímu 
nejsou během přepravy k dispozici, jedná se tedy o zavazadla, která cestující odevzdá 
dopravci k přepravě v nákladovém prostoru zpravidla téhož letadla, kterým je 
přepravován on sám.  

Po procesu odbavení je třeba dostavit se ke stanovišti bezpečnostní kontroly. 
Bezprostředně před ní dochází zpravidla ke kontrole palubních vstupenek, čímž je 
vyloučen vstup neoprávněných osob do neveřejné části letiště. Zároveň s tím bývá 
kontrolována velikost kabinových zavazadel, jež si určuje letecká společnost. V případě 
letů mimo schengenský prostor je před bezpečnostní kontrolou prováděna celní a pasová 
kontrola.  

Každý cestující je povinen podrobit se bezpečnostní kontrole v rozsahu 
stanoveném výše zmíněnými předpisy. Nejčastěji využívanými technickými prostředky 
pro bezpečnostní kontrolu jsou RTG zařízení pro kontrolu zavazadel, průchozí rámový 
detektor kovů či ruční detektor kovů. Podrobením se bezpečnostní kontrole je pro 
cestujícího proces komplexního odbavení ukončen. Dále pak vyčkává v SRA na pokyn k 
příchodu k příslušné odletové bráně (gate) a nástupu do letadla. Celý systém je pro 
shrnutí schematicky uveden na obrázku 1. 
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Z pohledu teorie hromadné obsluhy se jedná o systém, kde příchody zákazníků 
v rámci jednoho odletu (tedy cestujících) tvoří náhodný proces. Příchody zákazníků 
z pohledu celého systému jsou dle určitého plánu s náhodnými odchylkami.  

Tvoří jej 3 typy linek obsluhy, kterými jsou check-in přepážka, kontrola letenek 
a velikosti zavazadel a bezpečnostní kontrola. Tyto 3 typy linek jsou sériově zapojeny. Na 
letištích je využíváno několika paralelně fungujících linek obsluhy stejného typu (určitý 
počet check-in přepážek, určitý počet RTG). Doby obsluhy charakterizují náhodné 
veličiny. V rámci jedné linky jsou cestující obsluhováni jednotlivě. 

4. Odbavení na letišti jako dopravní systém 
Abstrakcí lze odbavení na letišti zjednodušeně popsat jako dopravní síť 

znázorněnou na obrázku 2. Zdrojem je okolí letiště a ústím je vstup do SRA. 

 
Zdroj: autoři 

Obr. 2 Systém odbavení a bezpečnostní kontroly jako dopravní síť  
 
Elementy systému jsou cestující a jejich kabinová zavazadla. Co se týče svrchních 

částí oděvu a dalších doplňků cestujících, které cestující předkládá ke kontrole stejným 
způsobem, jako kabinová zavazadla cestujících, v systému budou považovány jako 
součást elementu kabinová zavazadla. Cestující mají vždy jednu ze dvou vlastností, jsou 
muž/žena, při průchodu detekčním rámem jsou/nejsou alarmoví. Tyto vlastnosti lze 
považovat za atributy prvku cestující.  

Elementy se pohybují s výjimkou subsystému bezpečnostní kontrola vždy 
po dávkách (element cestující + element kabinové zavazadlo), eventuálně jednotlivě 
(element cestující). Cestujícího lze považovat za náležitost soupravy cestující a kabinové 
zavazadlo. 

Pro subsystém bezpečnostní kontroly je nutno definovat, že se v něm elementy 
soupravy pohybují samostatně po jiných trasách. Před ústím se opět spojují v dávky 
stejného složení, jako do systému vstupovaly. Trasa zavazadla 
(na obrázku 2 v podsystému zaznamenána zeleně) je v podsystému pevně dána a jeho 
pohyb je zajištěn automaticky, z čehož plyne, že cestující musí respektovat trasu 
zavazadla, nemůže změnit libovolně svou trasu. Trasu cestujícího tvoří na obrázku 2 
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modré úseky. Uzly RTG jsou tudíž určeny jen pro zavazadla, průchozí rámy jen pro 
cestující. Trasu si cestující volí z hlediska volby RTG, v některých případech si vybírá 
check–in přepážku. To je však ovlivněno druhem odbavení na letišti, pokud jde 
o odbavení podle letu, cestující si vybírá např. ze dvou přepážek check-in, kde je možno 
odbavit se na příslušný let.  

Uzly sítě jsou obslužná zařízení, tedy check-in přepážky, samoobslužné 
odbavovací kiosky, stanoviště pro kontrolu letenek a velikosti zavazadel, místo odevzdání 
kabinových zavazadel k bezpečnostní kontrole, RTG, průchozí detekční rám a místo 
vyzvednutí kabinových zavazadel po bezpečnostní kontrole. Před těmito uzly je možná 
a v praktickém provozu v mnoha případech nevyhnutelná tvorba fronty. 

Formulace modelu 
Základním předpokladem pro tvorbu modelu je zákaz předbíhání cestujících v 

celém systému. Prakticky se tento jev vyskytuje, pro model byl však vyloučen, s výjimkou 
průchodu bezpečnostním rámem, kdy cestující využívá vždy volného rámu. V praxi 
dochází také často ke shlukování cestujících a jejich společnému absolvování 
jednotlivých procedur, např. při cestování rodin s dětmi je toto téměř bez výjimky 
pravidlem. Ačkoliv tuto skutečnost model nezohledňuje, při analýze délek procesů pro 
sestavování modelu byl brán na zmíněný jev zřetel, délky byly přepočteny na jednotky 
cestujících. 

Tecnomatix Plant Simulation je primárně určen pro modelování a simulaci 
výrobních systémů a jejich procesů a umožňuje tak optimalizovat tok materiálu, využití 
zdrojů a logistiku. Do architektury programu bylo třeba zasahovat a upravovat ji pro 
aplikaci na konkrétní případy procesů na letišti tak, aby konečný model co nejvíce 
odpovídal reálnému systému odbavení a BEK na letišti, což vyžadovalo velké úsilí při 
tvorbě. Ačkoliv se tato skutečnost jeví jako nevýhoda, v jistých případech je program díky 
své obecné charakteristice a variabilitě použití lépe aplikovatelný. 

Tvorba modelu 
Model je uzavřeným dynamickým systémem. Plán dotčené části terminálu je 

přílohovou součástí práce, konkrétně přílohou C. Na základě tohoto plánu byl vytvářen 
model celého systému. Zadaný interval spolehlivosti modelu je 0,05. Model by měl 
vykazovat maximálně 5% rozdíl v chování oproti reálnému systému.  

Část odbavení je částí přímo napojenou na zdroj elementů, vstupujících do sítě. 
Jedná se o 60 check-in přepážek, před každou z nich je fronta o libovolném počtu 
cestujících. Odbavuje se dle letu, cestující přichází k přepážce přímo určené pro 
konkrétní let (případně k přepážce příslušné letecké společnosti). Tento počet je stejně 
jako počty cestujících ve frontách před bezpečnostní kontrolou předmětem pozorování při 
následných modifikacích odbavení. Obrázek 3 je názornou ukázkou bloku check-in 
a zobrazuje systém vazeb mezi zdroji, fronty před check-in přepážkami a samotnými 
přepážkami, který je v této části modelu pro každou přepážku stejný. 
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Zdroj: autoři v prostředí Tecnomatix  Plant Simulation 

Obr. 3 Schéma odbavení  
 

Další částí, napojenou na odbavení je kontrola palubních vstupenek a velikosti 
kabinových zavazadel. Počet stanovišť k tomu určených je 6, před každým z nich se 
případně hromadí fronta cestujících, tak, jak je včetně vazeb názorně ukázáno na 
obrázku 4. Jedná se o sériové procesy a fronty s neohraničenou kapacitou. 

 
Zdroj: autoři v prostředí Tecnomatix  Plant Simulation 

Obr. 4 Schéma kontroly zavazadel a letenek  
 
Za tímto procesem se cestující hromadí dle příchodu do jedné společné fronty, 

která je v reálu ohraničena páskami, usměrňujícími tok cestujících k bezpečnostní 
kontrole. Co se týče samotné bezpečnostní kontroly, jedná se o nejnáročnější část 
modelu. Schéma s jednotlivými vazbami je uvedeno na obrázku 5. 
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Zdroj: autoři v prostředí Tecnomatix  Plant Simulation 

Obr. 5 Schéma BEK 
 
V systému se nachází 6 takto uspořádaných dvojic RTG, které jsou do systému 

zapojeny sériově. Za vyzvedávacími stolky vedou vazby do konečného ústí. Jeden RTG 
je využíván výhradně pro cestující první business. Jejich odbavení probíhá plynule, do 
tohoto modelu nebylo zahrnuto.  

Cestující k BEK přichází ze zmíněné jedné společné fronty a logicky si vždy 
vybírají to otevřené pracoviště, kde je nejmenší fronta. Případy, kdy tomu tak v praxi 
není, v modelu vynecháváme. Na jeden let se zpravidla otvírají 2 pracoviště BEK, tedy 2 
RTG. Fronta před BEK je paralelně napojena na odkládací stolky. Cestujícího se 
zavazadlem lze považovat za komplet, cestující sám o sobě je náležitostí. Zde se 
kompletu přiřadí konkrétní atribut, a to z důvodu, aby byla po kontrole osob i zavazadel 
každé osobě přiřazeno jeho vlastní zavazadlo. Zmíněným atributem je pořadí, ve kterém 
přicházeli. To je zabezpečeno následujícím algoritmem, vytvořeném v programu SimTalk, 
jehož syntaxe je na základě jazyka C++. 

Vstupní data pro tvorbu modelu 
Základním předpokladem pro tvorbu modelu systému je co nejpřesnější znalost 

jednotlivých částí systému. Správnost vstupních dat je velice citlivou záležitostí 
modelování, jelikož může silně ovlivnit diferenci modelu s reálným systémem.  
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V tomto případě se jedná o velmi problematickou záležitost. Pro procesy na 
letištích je stěžejním procesní čas jednotlivých činností. Ten je však vzhledem k vnějším 
podmínkám velice proměnlivý. Obzvláště pak v případě bezpečnostní kontroly jsou tato 
data často špatně interpretovatelné. Na cestující působí množství vlivů, které často 
ovlivní způsob chování a rozhodování jednotlivců. Příkladem je rozdíl časové délky 
bezpečnostní kontroly u cestujícího, jenž je zvyklý cestovat letecky a automaticky se 
kontrole podrobí, tudíž se mu personál věnuje minimálně a pasažéra s horší adaptací, 
využívajícího leteckou dopravu zřídkakdy či dokonce poprvé. Dalším významným vlivem 
je čekání ve frontách, jenž negativně ovlivňuje psychiku cestujících a tím často 
zprostředkovaně i průběh samotné bezpečnostní kontroly. Rovněž tak fronta za 
cestujícím může mít efekt rychlejšího průběhu procesu, lze zpozorovat, že cestující 
procházející BEK jako jedni z posledních stráví na bezpečnostní kontrole mnohem více 
času, než ti pozorující hromadění osob za nimi, ovšem za podmínek, že nejsou v časové 
tísni z důvodu blížícího se STD (Scheduled Time of Departure - plánovaný čas odletu). U 
určitých národů lze pozorovat také jejich charakteristické chování. Doby odbavení se tedy 
často se liší let od letu. 

Snadným přepočtem pak lze získat průměrné počty příchozích cestujících na 
odbavení průměrného letu. V čase 120 minut před STD tedy přichází cca 23 cestujících, 
v čase 105 minut před STD cca 24 cestujících, 75 minut předem přibližně 32 cestujících, 
hodinu před odletem průměrně 44 cestujících a 45 minut před STD zbytek. Hodnoty 
nelze brát jako dogma, let od letu se výrazně liší, avšak jako statistické údaje jsou 
využitelné, pro účely příspěvku vhodné.  

Kalibrace a validace modelu 
Kalibrace, neboli nastavení parametrů modelu je při tvorbě modelu procesem 

stěžejním a velmi rizikovým. Model se tím co nejvíce přizpůsobuje skutečné podobě 
systému. Teorie se přiklání k tomu, že veškerá data použitá v modelu by měla zůstat 
autentická a beze změny. Prakticky však docházíme k tomu, že k co nejpřesnějšímu 
napodobení originálního systému modelem je třeba model kalibrovat a data upravovat.  

V programu STATISTICA byla provedena analýza dat naměřených v terminálu 
letiště a na jejím základě určeny charakteristiky statistického rozdělení dob trvání 
jednotlivých procesů. Tabulka 1 obsahuje jednotlivé procesy a statistické funkce, 
udávající časové zpoždění procesu. 
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Tab. 1 Doby trvání jednotlivých procesů 
Proces  Doba trvání  
Odbavení na klasické check-in 
přepážce  

F(x) = 300*10*lognorm(x; 4.058; 0.4525)  

Odbavení pomocí CUSS kiosku  F(x) = 300*10* gamma(x/25.453; 4.4525)/2.3904  
Kontrola letenky a velikosti 
zavazadla  

F(x) = 100*1,5*gamma(x/2.3904; .2575)/2.3904  

Odkládání zavazadel a oděvů ke 
kontrole  

F(x) = 300*5*gamma(x/14.3766; 2,2917)/14,3766  

Kontrola pomocí RTG  F(x) = 300*5*expon(x;0.0464)  
Fyzická kontrola osob  F(x) = 100*2*lognorm(x; 3.31332; 0,2955)  
Vyzvednutí zavazadel a části 
oděvů  

F(x) = 300*10*gamma(x/25,6701; 2,1815)/25,6701  

Zdroj: autoři, analýza pomocí software STATISTICA 

Zjištěné charakteristiky systému 
Konstrukcí modelu byly stanoveny vazby mezi jednotlivými procesy v systému, 

následně byla provedena simulace provozu v modelovaném období 9:30 až 14:30. Byla 
zjištěna propustnost systému 589 cestujících/hod. Celkový podíl doby strávený 
ve frontách na celkové době průchodu systémem odbavení je 24 %.  

 
Zdroj: autoři v prostředí Tecnomatix  Plant Simulation 

Obr. 6 Histogram počtu cestujících před check–in přepážkami 
 

Maximální počet cestujících ve frontách před přepážkami odbavení je 21 
cestujících. Obrázek 6 znázorňuje relativní podíl obsazení front před odbaveními 
v procentech. Jde tedy o funkční závislost časového podílu na počtu cestujících ve frontě 
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před jednotlivými check–in přepážkami, které jsou odlišeny barevně a označeny zkráceně 
„FrontaCheck“+ číslo check-in přepážky. 

Ve frontách před kontrolou palubních vstupenek nedochází současně k hromadění 
více než čtyř cestujících. Před bezpečnostní kontrolou je však situace odlišná. Cestující 
se hromadí ve frontách dle histogramu na obrázku 6. Jednotlivé fronty jsou označeny 
číslem, odpovídajícím pořadí umístění pracoviště bezpečnostní kontroly. Maximální 
pozorovaná délka fronty je 25 cestujících. 

Fronty takovýchto rozměrů před BEK a před odbavením jsou nežádoucí, 
znepříjemňují cestujícím požitek z využití služeb letecké společnosti, potažmo letiště, 
snižují LOS (Level of Servise – úroveň služeb definovaná v IATA) a snižují dynamickou 
propustnost terminálu. Vstupy do procesu odbavení nejsou letištěm ovlivnitelné, jedná se 
o individuální rozhodnutí cestujících. V případě fronty před BEK jsou vstupem výstupní 
charakteristiky procesu odbavení. Následovníkem fronty před BEK je několik dílčích 
procesů, které mohou být příčinou těchto front. 

 
Zdroj: autoři v prostředí Tecnomatix  Plant Simulation 

Obr. 7 Histogram počtu cestujících ve frontách před BEK 
 

Co se týče části modelu, simulující odkládání zavazadel do přepážek k tomu 
určených pro kontrolu RTG, lze pozorovat blokování procesu. Prakticky to znamená, 
že cestující již odložil patřičné předměty do přepravek, ve své chůzi k bezpečnostní 
kontrole rámem však nemůže pokračovat z důvodu vyčerpání kapacit front těsně před 
bezpečnostní kontrolou, nebo situaci, kdy cestující dále projde rámem, jeho zavazadlo 
však zůstává na tomtéž místě, jelikož je průchod zavazadel pozastaven z důvodu 
probíhající kontroly v RTG zařízení. Pásy, přepravující zavazadla do RTG zařízení, jsou 
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rovněž blokovány a před rámem dochází k hromadění front. Podíl blokace tzv. 
„odkládacích“ stolků je spolu s podílem čekání na cestujícího znázorněn na obrázku 8. 

 

 
Zdroj: autoři v software STATISTICA 

Obr. 8 Využití RTG zařízení 
 
U procesu kontrola pomocí RTG zařízení lze zpozorovat jiný průběh. Zařízení 

je vždy buď ve fázi probíhající kontroly zavazadla, nebo čeká na zavazadlo příchozí. 
Stejně tak není žádným následujícím procesem blokován ani proces fyzické kontroly 
cestujících. Z tohoto faktu lze usoudit, že nedochází k situaci, kdy na pásu za RTG 
zařízením současně čekala zavazadla na cestující.  

Statistiky udávají cca 2 % blokace v místě před vyzvedávacím stolkem, tedy 
v bodě, kdy má cestující v úmyslu vyzvednout si své zavazadlo. Tato blokace 
je způsobena časovou náročností samotného procesu vyzvedávání zavazadel po 
kontrole RTG a nízkou kapacitou těchto tzv. vyzvedávacích stolů. Ty jsou kapacitně 
obsazeny dle histogramu na obrázku 9. 

Jednoduchou úvahou vycházející z precedenční a sekvenční analýzy, jakožto 
aparátů systémové analýzy, lze dojít k závěru, že by v praxi i při simulaci odbavení 
modelem pozorovaný efekt hromadění cestujících v místě vyzvedání zavazadel, mohl být 
dán nejen časovou náročností tohoto procesu, ale také čekáním na kontrolu kabinového 
zavazadla pomocí RTG. Ta jest přímým předchůdcem a na základě pozorování procesu 
odbavení v praxi se zdá být jedním z kritických bodů systému.  

Na základě simulace tedy byla zjištěna úskalí celého systému, která spočívají 
v procesech odkládání kabinových zavazadel ke kontrole RTG, samotná kontrola RTG 
zařízením a vyzvedávání kabinových zavazadel po průchodu rámem. Před/za těmito 
procesy se nejčastěji kumulují fronty cestujících větších rozměrů.  
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Zdroj: autoři v software STATISTICA 

Obr. 9 Histogram počtu cestujících u vyzvedávacích stolků po BEK 
 

5. Závěr 
Hlavním cílem tohoto příspěvku byla prezentace modelu bezpečnostní kontroly  

a odbavení terminálu. Tento model by pak měl být využitelným prostředkem k posouzení 
návrhů změn organizace odbavení a bezpečnostní kontroly. Model byl funkčně vytvořen 
a v rozsahu dostupných dat byla provedena analýza dat potřebných ke kalibraci modelu.  
V rámci prezentace příspěvku proběhla kalibrace a validace modelu. Byla použita data 
z dalších měření jednotlivých procesů, které byly uskutečněny na jaře 2013. Analýza 
většího množství dat přispěje k přesnosti modelu.  

Simulací provozu terminálu při navržených změnách budou pozorovány odlišnosti 
v chování systému. Při respektování zadaných omezujících podmínek dojde 
k vyhodnocení optimální z nich. Analýza dat poukazuje na problematičnost v procesu 
vyzvedávání kabinových zavazadel, která byla kontrolována pomocí RTG, a to v místě za 
RTG po průchodu cestujícího detekčním rámem. Možným návrhem opatření pro zvýšení 
plynulosti provozu systému se jeví zvýšení kapacity tzv. „vyzvedávacích“ stolků, a to 
např. jejich prodloužením. Dalším návrhem by pak mohlo být efektivní využití self check-
in přepážek. 

 
Předloženo: 29. 5. 2103 
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Resumé 

SIMULAČNÍ MODUL PROCESU ODBAVENÍ A BEZPEČNOSTNÍ KONTROLY CESTUJÍCÍCH V 
TERMINÁLU LETIŠTĚ 

Jaromír ŠIROKÝ, Pavlína HLAVSOVÁ 

Příspěvek se zabývá možnosti optimalizace procesu odbavení a bezpečnostní kontroly 
cestujících v terminálu letiště s využitím simulačního programu. Navržený model vychází z reálných 
parametrů a je simulován v prostředí programu Tecnomatix  Plant Simulation. V tomto programu 
bude simulován výchozí stav řešení tak i návrhy změn způsobů odbavení a bezpečnostní kontroly a 
jejich následné vyhodnocení. Při simulaci bude využito teorie hromadné obsluhy. V principu se 
jedná o hromadění zákazníků a tedy požadavků do front před zařízením, které poskytuje určitou 
formu obsluhy. Omezujícími kritérii pro optimalizaci jsou provozní podmínky letištního terminálu, 
finanční prostředky a s tím související personální zdroje, právní normy vztahující se k bezpečnosti v 
letecké dopravě a zachování ukazatele míry komfortu. 

 

Summary 

THE SIMULATION OF PASSENGER CHECK-IN AND SECURITY CHECK IN AN AIRPORT 
TERMINAL 

Jaromír ŠIROKÝ, Pavlína HLAVSOVÁ 

The paper deals with the possibilities of optimizing the process of passenger check-in and 
security checks in the airport terminal using simulation program. The proposed model is based on 
real parameters and is simulated in the environment of the Tecnomatix Plant Simulation. The 
program will be simulated baseline solutions and proposals for amendments ways and security 
clearance checks and their subsequent evaluation. In the simulation is used queuing theory. In 
principle, it is an accumulation of customer requirements and therefore to the front before the 
device that provides a form of service. Restrictive criteria for optimizing the operating conditions of 
the airport terminal, financial resources and related human resources, legal standards relating to 
safety in air transport and preservation indicators of comfort. 

Scientific Papers of the University of Pardubice 
Series B - The Jan Perner Transport Faculty 18 (2012) - 279 - 



 

Zusammenfassung 

DER SIMULATIONSMODUL FÜR PROZESS DER CHECK-IN UND 
SICHERHEITSKONTROLLEN DER PASSAGIERE IN EINEM FLUGHAFEN-TERMINAL 

Jaromír ŠIROKÝ, Pavlína HLAVSOVÁ 

Die Arbeit beschäftigt sich mit den Möglichkeiten der Optimierung des Prozesses der 
Abfertigung und Sicherheitskontrollen der Passagiere im Flughafen-Terminal mit 
Simulationsprogramm. Das vorgeschlagene Modell basiert auf realen Parametern simuliert in 
Tecnomatix Plant Simulation. Das Programm simuliert Basislinienlösungen und Vorschläge für 
Änderungen und Wege Sicherheitsüberprüfung und deren anschließende Auswertung sein. In der 
Simulation sind Warteschlangentheorie verwendet werden. Im Prinzip ist es eine Ansammlung von 
Kundenanforderungen und daher an der Vorderseite vor dem Gerät, das eine Form von Dienst 
bereitstellt. Restriktive Kriterien zur Optimierung der Betriebsbedingungen des Flughafen-Terminal, 
finanzielle Ressourcen und die damit verbundenen Personal, Recht Normen in Bezug auf 
Sicherheit im Luftverkehr und Erhaltung Indikatoren für Komfort. 

. 
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1. Introduction 
All projects in Central Europe which are oriented on trade transport and logistics 

have something in common. They want to improve some part of a supply chain. The 
improvement can be in greener logistics, lower transport costs, higher energy utilization 
and many others. FLAVIA benefits will be in better information of carriers how to make 
their business more efficient. Report of sub-action 4.2.1 concerns Action plan for 
infrastructure, how to proceed with removing of bottlenecks. The fulfilments of the Action 
plan will have positive effects on the reliability of a logistic chain. Except market players 
it’s about infrastructure, terminal development and legislation. Those three types of 
bottlenecks must be removed along the FLAVIA Corridor as well. That will have a positive 
effect on market players. Prepared Action Plan will be an instruction, how to implement 
changes in conditions along the FLAVIA Corridor. Actions Plans are core output for the 
FLAVIA project. 

Programme Central Europe cooperating for success has four priorities: Innovation, 
Accessibility, Environment and Competitiveness. This research belongs to the chapter 
accessibility which is precondition for a free market access and the interoperability of the 
rail market. All three chapters are communicating vessels and it should be considered 
together.  
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In previous actions of the project FLAVIA some bottlenecks were discovered on 
infrastructure, in terminal development as well in legislation. The most important passage 
of each sub-action is an “Action Plan”, how to remove those bottlenecks along the 
corridor in cooperation of the FLAVIA countries. That will have a synergic and multiplier 
effect on transport market and logistics chains. The conclusions of all three sub-actions 
will be in accordance with the goals of the Central Europe Programme.  

2. Methodology 
University of Pardubice was a partner responsible for the report (action plan) about 

necessary infrastructure changes. The following step-by-step methodology has been 
developed to elaborate the action plans. 

Step 1: Data collection 
Main basis for the action plans were previous reports of the FLAVIA project. 

Infrastructure relevant data from the previous reports were transformed in a bottleneck 
table (one per country). Involved partners inserted results in a table. Additionally, they 
marked all bottlenecks on the country map of their country by using the caption BR1, 
BR2, etc.  

Table 1: Identified major bottlenecks of the transport infrastructure, country XY 
Nr. Improvement fields Bottlenecks 
1 Rail infrastructure 

 
BR1: text, text 
BR2 : text, text 

2 Inland waterway infrastructure BW1: text, text 
 

3 (Only) Highway infrastructure necessary to 
foster intermodal rail and inland waterway 
transport 

BH1: text, text 
… 

Source: FLAVIA Report no. 4.2.1 
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Figure 1: Map of the bottlenecks – Example Austria 

 

Each of the identified bottlenecks of table 1 has been described shortly in textual 
form.  

Step 2: Identification of measures 
After this, proper measures to overcome the bottlenecks were compiled. 

Table 2: Measures to overcome major bottlenecks, country XY 
Nr. Improvement field Bottleneck Measures 
1 Rail infrastructure 

 
 

BR1 
 
 

Notation of measure, what and where (1) 
e.g. Add second track for rail section XY (1) 
 
Notation of measure, what and where (2) 

BR2 Notation of measure, what and where (1) 

BR1 Notation of measure, what and where (1) 
 
Notation of measure, what and where (2) 
 
Notation of measure, what and where (3) 

2 Inland waterway infra-
structure 
 
 

BW1 
 
 

Notation of measure, what and where (1) 
 
Notation of measure, what and where (2) 
 

BW2 Notation of measure, what and where (1) 
 

BW1 Notation of measure, what and where (1) 
 

 

BR1  

BR2  

BH1  

BW1  
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Nr. Improvement field Bottleneck Measures 
3 (Only) Highway infra-

structure necessary to 
foster intermodal rail 
and inland waterway 
transport  
 

BH1 
 
 

Notation of measure, what and where (1) 
 
Notation of measure, what and where (2) 
 

BH2 Notation of measure, what and where (1) 
 

BH1 Notation of measure, what and where (1) 
 

 

Step 3: Ranking of the proposed measures 
Data from table 1 were transformed into the graph of Figure 2. Each proposed 

measure represents one bubble with a colour according to Table 1. The caption of the 
bubbles has the following code: BR1 (3) means bottleneck rail 1 (according to the table), 
measure 3. 

 
Figure 2: Visualization of the measure main dimensions 

 

Step 4: Introduction of TOP 5 measures per country 
Table 3: Description of measure 1, country XY 

Policy field Measure name and code, e.g.: 
WR1 (3) Add second track for rail section XY 

STARTING POINT What are the problems? 
ANALYSIS Facts and figures about the problem 
ACTION and AP-
PROACH 

a.) What should be done? Refer here also on the next line (STA-
TUS...).  

BR1 
(3) 
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Policy field Measure name and code, e.g.: 
WR1 (3) Add second track for rail section XY 

b.) How it should be done? 
STATUS OF IM-
PLEMENTATION 

What is already there/existent to support the implementation of the meas-
ure? 
What is in planning and can be considered as future basis?  

IMPACT What kind of improvements can be gained from the proper implementation 
of the measure (facts and figures, not only global achievements)? 

Priority Low, Medium, High 
Timeframe number of years 
Financing Sources to finance the measure from bottom up (don’t start always with EU 

money) 
Coordination/ Partici-
pants 

Who is responsible for the implementation of the measure (be as concrete 
as possible)? Who should be involved additionally? 

Required future stud-
ies / investigations 

 

 

Step 5: Harmonisation of the measures for the FLAVIA corridor 
In this final step all TOP5 measures from all countries have been evaluated 

together regarding their corridor impact and regarding their impacts on other FLAVIA 
countries. This table - especially the FLAVIA ranking have been approved by all partners 
and is the basis for the discussion with the national stakeholders. Each partner had to 
report the results of the discussions in form of a short resume.  

Table 4: Patern of measure codification, country XY 
No. Measure 

name and 
code 

From  Corridor impact DE AT PL CZ SK HU RO FLAVIA 
Rank 

Benefiting countries  
1 WR1 (3) 

Add second 
track for rail 
section XY 

DE What are the ef-
fects along the 
corridor, if any? 
• Bullet points 

X X X - - - - 1 

2            
3            
4            
5            
6            
 

The most effective measures were stated separately according to the allocation in 
step 5 and deriving of conclusions. 
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3. Results for Czech Republic 
The Czech Republic is located in the centre of Europe and this fact determines 

requirements on transport infrastructure. This location is able to be seen as an advantage 
from the point of view of transport routing. On the other hand, Czech railway 
infrastructure is in standard condition, but for attraction of more customers there must be 
serious attempt to reach high  quality of these services (else the operators will routed 
their trains over German and Austria area, where is ensured high quality of services). 
High rate of capacity usage is seen as the main problem of the Czech railway network. In 
the case of inland waterway transport the Czech Republic suffers by its location on the 
watershed. The rivers have got springs on the area of the Czech Rep. and “upper” parts 
of rivers usually has not suitable conditions to be a waterway. In spite of this a project 
how to connect Elbe, Oder and Danube is discussed.  

3.1 Identification of measures 
It is able to be mentioned that the bottlenecks in the Czech Republic are connected with 
high usage of capacity of railway lines, these bottlenecks are able to be seen as “linear” 
bottlenecks. In general point of view the solution is not able to be seen in reconstruction 
of the lines, because most of them was been reconstructed in last years (in the frame of 
creating of so called corridors). Some constructions are not able to be changed, because 
it has been financed by support of the European Union and there is a time period in what 
it is not possible to change reconstructed constructions. The solution is seen in the 
application of modern train controlling systems (ETCS) and in fulfilling of technical 
specifications of interoperability (TSI).  

Second possible group of bottlenecks is connected to different way and rules of 
railway operation in the Czech Republic and in neighbouring states, especially in Austria 
and Germany. Some problems are also able to be occurred in the field of using of 
different electric power-supply systems.  

In the field of inland water transport the bottlenecks are related especially to the 
geographical position of the Czech Republic in the central part of Europe and on the 
watershed between Danube, Oder and Elbe rivers. These problems are not able to be 
solved without high investments into artificial waterway transport infrastructure.  

A list of identified bottlenecks in the Czech Republic is mentioned in the table 
below 

Table 5: List of bottlenecks – Czech Republic 
Nr. Improvement fields Bottlenecks 
1 Rail infrastructure BR1: Line Bad Schandau (DE) – Děčín – Lanžhot – Kúty (SK); 

(high capacity usage) 
BR2: Line Zebrzydowice (PL) – Bohumín – Břeclav - Hohenau (AT); 
(high capacity usage) 
BR3: Line Havlíčkův Brod – Jihlava – Č. Budějovice – Summerau 
(AT); (high capacity usage) 
BR4: Border Crossings to Germany and Austria (different transport 
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Nr. Improvement fields Bottlenecks 
rules on both sides of border); 
BR5a: Border Crossings to Germany and Austria (different power-
supply system); 
BR5b: Beroun, Benešov u Prahy, Svitavy, (Kadaň-Prunéřov, 
Nezamyslice) – different electric power-supply systems in the 
Czech Republic 

2 Inland waterway infra-
structure 

BW1: River Elbe surroundings of Ústí nad Labem (bad natural 
conditions for navigation); 
BW2: Location of the Czech Republic on the watershed between 
Elbe, Oder, Danube (still missing interconnection of these rivers) 

3 (Only) Highway infra-
structure necessary to 
foster intermodal rail 
and inland waterway 
transport 

BH1: high capacity usage of the highway D1 between Prague and 
Brno (possible road-based connection of Danube, Oder and Elbe 
waterways); about 35,000 vehicles/24hours in the middle section 
(by Jihlava)  

Source: website of Railway Infrastructure Administration, state organisation www.szdc.cz 
Ředitelství vodních cest ČR http://www.rvccr.cz/uvod; Ředitelství silnic a dálnic www.rsd.cz 
Reached results of the Flavia project (part 3.5). 
 
 

 

 

Figure 3: Map of the bottlenecks – Czech Republic 
Mentioned bottlenecks are graphically represented by the map above with this 

explanation due to limited space by individual points.  
 

BR2 

BR1 

BR1 

BR2 

BR3 

BR3 

BR4 BR4 

BR4 

BR4 

BR5 

BR5 BR5 

BR5 

BR5 

BR5 

BR5 

BR5 

BW1 

BW2 

BH1 

BH1 
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BR1: capacity usage over 90 % (more concrete information was not available from 
the Railway Infrastructure Administration, state organisation. Mentioned railway line form 
Děčín to Břeclav is after reconstruction and it can be not presupposed that the capacity 
will be increased in the way of reconstructions or similar construction works in short time 
horizon (with exception of ETCS application). 

BR2: capacity usage over 90 % (more concrete information was not available from 
the Railway Infrastructure Administration, state organisation (see part 3 of the FLAVIA 
project). Mentioned railway line form Bohumín (PL border) to Břeclav is after 
reconstruction and it can be not presupposed that the capacity will be increased in the 
way of reconstructions or similar construction works in short time horizon (with exception 
of ETCS and remote control application – in progress). 

BR3: capacity usage over 90 % (more concrete information was not available from 
the Railway Infrastructure Administration, state organisation (see part 3 of the FLAVIA 
project). Mentioned railway line is located in complicated terrain it is not possible to 
presuppose that a serious modernization can be realized there. For that reason, utilizing 
of substituting line Praha – Veselí nad Lužnicí is proposed next to application of the 
ETCS L2 safety system.  

BW1: problematic state of water levels causing limitation of cruises on the river 
Elbe in the area between cities of Děčín and Ústí nad Labem near German border.  

BW2: Location of the Czech Republic on the watershed between Elbe, Oder and 
Danube is causing not so suitable natural conditions for inland waterway transport. These 
rivers are not connected together in spite of the fact, that an artificial waterway is planned 
there for a long time. 

BH1: The main Czech highway D1 from Prague to Brno is highly utilized from the 
capacity point of view. The traffic intensity is about 35,000 vehicles/24 hours in the middle 
part of highway (near city of Jihlava). 

Second parallel motorway connection between Prague and northern Moravia by 
highway No. D11 and motorway No. R35 is still not completed. These connections are 
important for possible interconnection of Danube, Oder and Elbe by road transport. 
 – source: ŘSD http://scitani2010.rsd.cz/content/doc/pentlogram_A3.jpg  

3.2 Characteristics of measures 
Measures to overcome the bottlenecks: 

Table 6: Measures to overcome major bottlenecks, Czech Republic 
Nr. Improvement 

field 
Bottleneck Measures 

1 Rail infrastruc-
ture 
 
 

BR1 
 
 

Application of the ETCS – L2 system. Application of the 
modern safety systems is seen as an essential support for 
effective using of railway line capacity. On the other hand, 
effects leading to improving capacity are not so important. 
[Source1]. 
There is at disposal another parallel double-tracked and 
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Nr. Improvement 
field 

Bottleneck Measures 

electrified line from Děčín to Brno (86.7 % of total length of 
estimated line) over Mělník, Nymburk, Kolín, Havlíčkův 
Brod and Žďár nad Sázavou. This line has capacity usage 
between 75 and 90 %, but in comparison to estimated 
main line (over 90 %), a little reserve is able to be found 
there.  

BR2 Application of the ETCS – L2 system. Application of the 
modern safety systems is seen as an essential support for 
effective using of railway line capacity. On the other hand, 
effects leading to improving capacity are not so important. 
[Source1]. There is also a possibility to use another line 
connecting Brno and Přerov over Vyškov na Moravě. This is 
seen as possible after planned reconstruction and moderni-
zation (construction of 2nd track), when is able to invite, that 
passenger trains will be routed by this line (over Brno). On 
the other hand, the measurement is able to be used of 52.1 
% of length of estimated line and the parallel route will be in 
Brno connected to the line Děčín – Břeclav (bottleneck 1). 
For these reasons, the effect will be marginal, but positive.  

BR3 application of ETCS – L2,  
modernization and higher utilization of “substituting” corri-
dor line Praha – Tábor – Č. Budějovice - Summerau” (re-
construction in progress). 

2 Inland waterway 
infrastructure 
 
 

BW1 
 

Bettering of navigation conditions (e.g. construction of weir 
and lock in Děčín) in this segment of river Elbe. 

BW2 Construction of artificial waterways (interconnection Elbe, 
Danube and Oder), planned from the year 1901. 

3 (Only) Highway 
infrastructure 
necessary to 
foster intermodal 
rail and inland 
waterway  

BH1 
 
 

Reconstruction and modernization of the highway No. D1 
between Prague and Brno. Construction of the northern 
highway connection Praha – Hradec Králové – Olomouc 
by combination of highway D11 and motorway R35. 
 

Source: Global Perspectives for ERTMS, ETCS and GSM-R [online]. Paris: UIC - ETF, 2007, 88 s. 
ISBN 2-7461-1360-0, available at: <http://www.uic.org/html/ertms-
conference2007/conferences/2007/docs/Global-Perspectives-ERTMS.pdf> 

3.3 Ranking of proposed measures 
Relations between there features by each individual measures are represented by 

following figure. Impact of the most of measures for FLAVIA project is considered as 
medium, because it is usually not about allowing some new possibilities, but about 
ensuring of some things in easier way. High impact is seen by application of unified 
system of train controlling.  

In the case of waterway transport removing of both measures will importantly 
increase utiliability of inland waterway transport in the Czech Republic.  
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Figure 4: Visualization of the measure main dimensions – Czech Republic 

 

3.4 Example of TOP 5 measures 
In accordance to the bubble analysis the five most effective measures to remove 

the weaknesses of the transport infrastructure system or the strength intermodal transport 
in the future are derived and described in deeper detail using the following table with one 
example. 

Table 7: Description of measure 5, Czech Republic 
Policy field BH1 Improving of highway connection East – West in the 

Czech Republic 
STARTING POINT 
 
 

There is a possibility to connect the rivers Elbe, Danube and Oder 
by road or railway transport in spite of an artificial inland waterway 
construction. This is also able to be realized in shorter time than 
construction of artificial inland waterway transport infrastructure.   

ANALYSIS 
 
 

There is existing only one highway connection from east to west of 
the Czech Republic (highway No. D1). Capacity usage of this 
highway is high (about 35,000 vehicles/24 hours). Planned 
northern connection from Prague to Olomouc over Hradec Králové 
based in combination of highway D11 and motorway R35 is still 
missing. 

ACTION and 
APPROACH 
 

a.) What should be done? 
Complete preparation, (re)construction. 

b.) How it should be done? 
Reconstruction of the highway D1, its modernization and improving 
of capacity.  

BR2 

BR3 

BR4 

BR5 

BW1 
BR1 

BW2 

BH1 
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Policy field BH1 Improving of highway connection East – West in the 
Czech Republic 
Construction of motorway No. R35 between Hradec Králové and 
Olomouc (highway No. D11 Praha – Hradec Králové already 
exists).  

STATUS OF 
IMPLEMENTATION 
 

Reconstruction of highway D1 is prepared and will be started in 
short time horizon. Construction of R35 motorway is discussed, 
projected and planned. 

IMPACT 
 

Creation of infrastructure for possible substituting of missing 
artificial inland waterway (channel) between Elbe, Oder and 
Danube (Morava).  

Priority Middle  
Timeframe Unknown (short long time horizon) 
Financing Czech Republic – state,  

EU funds 
Coordination/ 
Participants 

Czech Republic – state,  
Road and Motorway Directorate of the Czech Republic 

Required future 
studies / 
investigations 

all preparation and construction.  

 

4. Executive Summary 
The main goal of this research was to identify measures to remove infrastructure 

bottlenecks on FLAVIA corridor. In the first step the bottlenecks for railway, water and 
route transport in each country were identified and described. All bottlenecks were also 
marked in country charts. After this the proper measures to overcome the bottlenecks 
were compiled and evaluated. The partners from all FLAVIA countries also express in 
graphic form the expensiveness and time duration of measure implementation. From all 
measures per country the TOP 5 measures were chosen. For each from these TOP 5 
measures the deeper details were specified. The TOP 5 measures from all countries 
were summarized in one table and evaluated and ranked. 

Measures that are related to TEN-T network in railway transport were identified as 
the most important measures for bottlenecks removing. In Austria it is extension of track 
to two between Linz and Summerau with connection to Czech Republic. Both countries 
put this track to TOP 5 measures. In Czech Republic the parallel tracks has been 
evaluated as most important in railway transport. These tracks are parallel to railway 
connection from German border (Děčín) to Austria and Slovakia borders (Břeclav). In 
Germany are the construction of a second track Bremen – Solta – Uelzen – Salzwedel – 
Stendal and the electrification Reichenbach-Regensburg (freight bypass to the South) the 
most significant measures. It can increase the seaport hinterland access and thus 
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improve connection from North Sea to the FLAVIA hinterland. In Poland the connections 
from Polish inland (Poznan) to the German border and to the Baltic Sea were evaluated 
as bottlenecks which need to be eliminated. Removing of bottleneck in east – west 
direction can increase volume of freight transport between Germany and Poland. In north 
– south direction is necessary to remove bottlenecks on the connection of Polish inland 
and also of the Czech Republic to Baltic Sea ports. The most restrictive bottlenecks in 
Hungary are on railway connection from Germany/Austria through Hungary to Romania. 
This south railway connection can be parallel to Danube River. For the FLAVIA corridor it 
is very important to remove bottlenecks along the IVth TEN-T corridor. Slovakia is due to 
its geographical location tangential to the main flows of the FLAVIA corridor. 
Nevertheless the bottlenecks in direction to Slovak – Ukraine border should be removed. 
Also the connection from west part of Slovakia (Zilina region) to Austria (via Bratislava) is 
very important for rail freight transport. For all countries the implementation of ETCS L2 in 
railway infrastructure remains very important despite it was not mentioned by partners. 

Bottlenecks on inland waterway were mentioned in Austria, Czech Republic, 
Romania and Slovakia. There is a need of modernization of locks on Danube -Black Sea 
Channel and Poarta Alba - Midia Navodari Channel in Romania. There is also a problem 
with the Danube water level in Austria. In Czech Republic the missing navigation step in 
Decin was mentioned as bottleneck for inland water transport. The clearance of bridges 
on Danube and Vah River is the bottleneck for quality using of Slovak inland waterways. 
The table below shows an approach to rank the proposed measures regarding their 
impact, priority, time frame and connectivity of economic clusters. 

Table 8: Evaluation of TOP5 from all countries, sorted by rank and country 

No. Measure name and code From Impact Priori-
ty 

Timefr
ame 

Eco-
nomic 

clusters 

FLAVIA 
Rank 

6 BR1, BR2, BR3 Implementation of the ETCS 
L2 railway safety system CZ 3 3 2 2 0,91 

17 BR8, BR10, BR11 Maintenance works on 
Hungarian railway network HU 3 3 2 2 0,91 

2 
BR3 (1) Extension of track infrastructure in the 
area of Gänserndorf, Marchegg, Vienna, Bern-
hardsthal 

AT 2 3 2 2 0,82 

4 BW2 (1) secure adequate fairway conditions at 
low water levels AT 3 2 2 2 0,82 

12 BR3 (1) Electrification of Reichenbach – Re-
gensburg DE 2 3 2 2 0,82 

23 BR2 Modernisation of the railway line Gdańsk 
(port) – Zebrzydowice – Petrovice u Karvine PL 2 3 2 2 0,82 

30 BR3, BR2(1) Modernization and increasing of 
the investment for reconstruction SK 2 3 2 2 0,82 

25 BR1 + BR11 Finishing the works for the seg-
ments of the IVth TEN-T corridor RO 2 3 1 2 0,73 

27 
BW1 (1) Modernization of locks on Danube -
Black Sea Channel and Poarta Alba - Midia 
Navodari Channel 

RO 3 3 1 1 0,73 
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No. Measure name and code From Impact Priori-
ty 

Timefr
ame 

Eco-
nomic 

clusters 

FLAVIA 
Rank 

7 BR1 Utilizing of parallel railway lines CZ 2 2 2 2 0,73 

8 BW1 Construction of navigation level (step) in 
Děčín CZ 2 2 2 2 0,73 

10 BH1 Improving of highway connection East – 
West in the Czech Republic CZ 2 2 2 2 0,73 

11 BR5 (1) Electrification of Ribbeck – Wuster-
mark DE 2 3 2 1 0,73 

15 BR1 – 4 Add second track for rail sections HU 2 2 2 2 0,73 

16 BR5 Construction of Budapest Rail Bypass for 
Freight Trains (V0 project) HU 3 3 1 1 0,73 

18 BW1 Ensuring of 2.5 m draught and height 9.1 
m under bridges HU 3 2 2 1 0,73 

20 BR5 Electrification of the railway section Horka 
– Węgliniec PL 2 3 3 0 0,73 

22 BR1 Modernisation of the railway line Szczecin 
(port) - Krzyż – Poznań PL 2 2 3 1 0,73 

24 BR10 Advisory Board for intermodal transport PL 2 3 3 0 0,73 

28 
BW2 (2) Finishing of the implementation of the 
RoRIS system, on Romanian Danube and 
inland waterway 

RO 2 3 3 0 0,73 

29 BH1 (1) Building and reconstruction of the road 
network SK 1 3 2 2 0,73 

31 BR1(1) Modernization of railway corridors in 
order to increase line speed SK 2 2 2 2 0,73 

5 BR 4 (1) Extension of bypass track AT 2 2 2 1 0,64 

13 
BR1 (1) and BR2 (1) Add second track for rail 
section Bremen – Solta – Uelzen - Salzwedel – 
Stendal 

DE 2 3 1 1 0,64 

14 BR (6) Construction of an electronic signal box 
in Falkenberg DE 2 2 3 0 0,64 

26 BR12: interoperability of Romanian railway 
network RO 2 3 2 0 0,64 

33 BW2(1) Increasing of bridges clearance in 
according to valid international standards SK 2 2 3 0 0,64 

1 
BH2 (1) Transport solutions to get an adequate 
modal split for the transalpine freight transport 
– a shift from truck to train 

AT 1 3 2 0 0,55 

3 BR1 (1) Extensions of tracks to 2 (Linz-
Summerau, Bosruck) AT 2 2 2 0 0,55 

9 
BW2 Construction of artificial inland waterway 
(channel) interconnecting Elbe, Oder and Dan-
ube 

CZ 2 1 1 2 0,55 

19 BH1 Construction of transversal connections in 
highway network HU 3 2 1 0 0,55 

21 

BR4 Modernisation of the railway line Frankfurt 
(Oder) / Rzepin (German-Polish border) - Poz-
nań Małaszewicze / Brest (Polish-Belarus bor-
der) 

PL 3 1 1 1 0,55 

32 BW1(1) Innovation or modification of existing 
vessels SK 1 2 3 0 0,55 
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5. Conclusions 
The development of transport in the world is characterized by a maximum effort to 

increase the speed, reliability and accuracy of delivery of freight, with the help of modern 
technical equipment. Less transportation work remains on other mode of transport (air, 
water, and pipeline). In Europe is the combined transport inseparable element of 
transport policy mainly due to the reduction of negative impacts of road transport on the 
environment, energy and fuel consumption, maintenance costs of highways and roads on 
land use and increase road safety. 

The development of rail infrastructure must be focused primarily on the 
modernization of corridors increasing line speed, adjustment stops and stations and 
upgrading of the track, traction lines and safety equipment. 

The investments to modernization and innovation of fleet are necessary, for 
example construction of vessel and adaptation of standard conditions of rivers. Innovation 
can take place through the construction of new vessels (long term) and modification of 
existing vessels (short and medium term). Also the investments to modernization and 
reconstruction of road infrastructure, using quality materials with connection on ports and 
intermodal terminals are necessary too. The possibility financing can be through state aid 
and EU funds. The costs were not considered into evaluation because there are only 
rough estimates of cost in some cases and in other cases the information about costs are 
missing. 

 

 
This paper was written under support of EU project Nr. 2CE189P2 „FLAVIA”. 
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Resumé 

NUTNÁ INFRASTRUKTURNÍ OPATŘENÍ PRO ROZVOJ KORIDORU FLAVIA 
Pavlína BROŽOVÁ, Roman HRUŠKA, David ŠOUREK 

V Evropě probíhala průběžná modernizace železniční a vodní dopravní infrastruktury. Tyto 
modernizace probíhaly zejm. v rámci TEN koridorů a jsou dostatečně známé. Nebyla zde ale 
koncepce, která by zajišťovala vzájemnou propojenost. V průběhu řešení projektu FLAVIA byla 
vytvořena zpráva, ve které byly představeny opatření na eliminaci úzkých hrdel v relaci Německo – 
Černé moře. Tento příspěvek obsahuje nejdůležitější informace o těchto výsledcích. 
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Summary 

NECESSARY INFRASTRUCTURE CHANGES FOR DEVELOPMENT OF FLAVIA CORRIDOR 

Pavlína BROŽOVÁ, Roman HRUŠKA, David ŠOUREK 
In Europe, there has been continuous upgrading of rail and water infrastructure. These 

modernizations are well described in the TEN corridors. However, there isn’t a concept that would 
ensure the continuity of structures and sections. During solving of the project FLAVIA a report has 
been completed, in which the development of action plans to eliminate bottlenecks in the transport 
infrastructure in the Germany - the Black Sea is described. This article presents the most important 
information concerning this action plan. 
 
 

Zusammenfassung 

NOTWENDIGE INFRASTRUKTUR ÄNDERUNGEN FÜR ENTWICKLUNG FÜR FLAVIA 
CORRIDOR 

Pavlína BROŽOVÁ, Roman HRUŠKA, David ŠOUREK 
In Europa war die Bemühung zu aktualisieren kontinuierlich Schiene und Wasserstraßen-

Infrastruktur. Diese Modernisierung warhauptsächlich in den Fluren durchgeführt und TEN sind 
bekannt. Aber es gab kein Konzept, Vernetzung bieten würde. Im FLAVIA Projektbericht, in denen 
die Maßnahmen, um Engpässe zu beseitigen Tagung in Deutschland erstellt. Dieser Beitrag enthält 
wichtige Informationen über diese Ergebnisse. 
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FOR TERMINAL DEVELOPMENT 
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1. Introduction 
The main question for this article is: How can be the capacity and attractiveness of 

terminals increased as interfaces between intermodal transports modes? The Action Plan 
as a result of project FLAVIA proposes measures for each country to increase the 
terminal development. 

The task for each country was divided into three parts. First part takes into account 
the capacity of terminals and problems connected with the terminal capacity. Each 
country was evaluated by a national FLAVIA partner. The evaluation was focused on 
capacity problems such as lack of handling equipment, too short rail tracks etc. Each 
identified problem was described, ranked and evaluated by the responsible partner. In a 
first step the common evaluation of all terminals together was executed and in a next step 
measures have been defined in particular terminals which can increase its capacity. 

The second part was focused on terminal attractiveness for customers. Five main 
categories were suggested at start of evaluation (Administration, Open & non-
discriminatory access, Warehousing and completion of shipment, Maintenance and 
repair, Customer comfort). Each partner could add additional categories. The missing 
services in terminals have been identified for each category. The missing added value 
services and expected interest of customers have been evaluated, too. All problems and 
suggestions for solution were ranked and summarized for particular terminals.  
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In the last part the partners evaluated the relationship between New Liner Service 
(this services were also established by FLAVIA) and the current situation in the analysed 
terminals. In a last step the suggested measures from all countries were summarized and 
evaluated. 

2. Methodology 
To achieve goals of the report is necessary to follow the following steps. First an 

analysis of current terminals will be carried out. The categories of terminal capacity 
problems can be found in Table 1. In the last rows the partners should note other 
capacity problems. The compilation of all countries from Table 1 is showing the target for 
future effort to eliminate terminal capacity problems. Basic terminal data were described 
in different report (3.5.4 - Missing terminals). Some examples for the evaluation are given 
in the table below. 

Table 1: Terminal capacity problems - Template 
Type of problem [TP] TP 

no. 
Number of 
terminals 
concerned  

(in %) 

Importance 
regarding capacity 

(5 very high to 1 = 
very low) 

Relative ranking 

[1]  [2] [3] [4] 
Lack of handling equipment 1    
Too small area for storage 2 20 4 0,16 
Insufficient ultimate load of 
the foundation 

3    

Too small area for 
transhipment 

4    

No free space for future 
terminal expansion 

5 50 2 0,20 

Insufficient capacity of road 
connection 

6    

Insufficient capacity of railway 
connection 

7    

Too short rail tracks 8 60 4 0,48 
Insufficient capacity of inland 
waterway connection (if any) 

9    

Opening hours too short 10    
Legal restrictions of local 
authorities (working times, 
noise, pollutions, etc.) 

11 25 5 0,25 

Other (please specify) 12    
Other (please specify) 13    
Other (please specify) 14    
 

In a second step the partners shall propose measures to eliminate the identified 
capacity problems. In the next table firstly the numbers of the identified problems [TP] 
should be inserted using the relative ranking of the problem from table 1 as a descending 
key. For one problem also more than one measure can be proposed. After this the 
expected effects, volume of investments and time horizon have to be evaluated. The last 
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column is reserved for the final ranking “C” (capacity) of the measures. Ranking rules can 
be seen below the table. The measures for terminal capacity increasing will be the result 
of this step. All mentioned measures have to be described and justified. The notation of 
the measure follows the scheme TP no.+ M + running no. 

Table 2: Measures for terminal capacity problems - Template 
TP 
no. 

rel. 
Ranki
ng  

Measure Expected effect 
(text in bullet 
points) 

Investmen
ts 
(only 
evaluation
) 

Time 
horizon 
(only 
evaluation) 

Final 
Rankin
g “C” 

8 0,48 8M1: •   
•   
•   

•   
•   
 
+ = large 

•   
 
 
++ = 
medium 

 

8M2: •  •  •   
11 0,25 11M1: •  •  •   
5 0,20 ... •  •  •   
2 0,16 ... •  •  •   

   •  •  •   
Afterwards the responsible partners should note those terminals where the 

measures should be applied. Entries should be sorted by “Final Ranking”, from high to 
low.  

Table 3: Localisation of measures to increase terminal capacity - Template 
Termin
al 

Measure Final 
Ranking 
“C” 

Sum “C” 

Brno 8M1: name of measure   
11M1: name of measure  

Usti n. 
Labem 

2M1: name of measure   

 ...   
 

In a third step the attractiveness of terminals will be evaluated. There are four 
groups of services that can be offered to customers in terminals. For each group the 
missing services have to be described. The evaluation should be done for all terminals in 
the country. In the column “% of terminals with missing service” estimation shall be made 
about the need of the services in the country. In the next columns the partners shall 
describe expected costs for implementing/offering of the service (low, medium, high), 
added value of service (why do customers request the service) expected interest of 
customers (low, medium, high) and ranking (“A” accessibility). The compilation of results 
from all countries gives the overview how to make terminals more attractive for customer 
and what kind of new services should be offered in terminals. 
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Table 4: Missing services in terminals – Template 
Category Missing 

service 
% of 
terminal 
with 
missing 
service 

cost for 
implementing 
/ offering of 
service 

Added 
value of 
service 

Expected 
interest of 
customers 

Final 
Rankin
g “A” 

Administration -  
-  

     

Open & non-
discriminatory 
access 

-       

Warehousing 
and completion 
of shipment 

-  
-  

     

Maintenance 
and repair 

-  
-  

     

Customer 
comfort 

-  
-  

     

Other (specify) -       
In the last step the partners shall evaluate the relationship between New Liner Ser-

vice and current terminals. For each of New Liner Services suggested in other report the 
involved terminals will be evaluated. Also the sufficient capacity of terminals, expected 
contribution of new liner service and ranking (“L” Liner Services) has to be mentioned 
(see example in the table below). 

Table 5: New liner services - Template 
New Liner 
Service 
(from – to 
terminal) 

Source 
(Report 
3.5.3 or 
new) 

Sufficient capacity 
in addressed 
terminal (Yes/No) 

Expected effects regarding 
capacity usage and 
attractiveness of addressed 
terminal 

Final 
Ranking “L” 

Hamburg - Brno new Brno: Yes Brno: higher utilisation of 
assets, reducing costs for 
exporting industry, hub 
development of Brno 

4 

In the last step the action leader summarizes the proposed measures to an Action 
List for the FLAVIA corridor. This Action List will contain an overview and ranking of the 
measures, which can help to increase terminal capacity and attractiveness. 

3. Results for Czech Republic 
On the territory of the Czech Republic are located 10 terminals. 

3.1 Terminal capacity problems 
Table 6: Terminal capacity problems – Czech Republic 

Type of problem TP 
no. 

Number of 
terminals 
concerned  

(in %) 

Importance regarding 
capacity 

(5 very high to 1 = very 
low) 

Relative 
ranking 

[1]  [2] [3] [4] 
Lack of handling equipment 1 50 4 0,40 
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Too small area for storage 2 20 4 0,16 
Insufficient ultimate load of 
the foundation 

3 20 3 0,12 

Too small area for 
transhipment 

4 30 3 0,18 

No free space for future 
terminal expansion 

5 50 2 0,20 

Insufficient capacity of road 
connection 

6 10 3 
 

0,06 
 

Insufficient capacity of railway 
connection 

7 10 4 0,08 

Too short rail tracks 8 60 4 0,48 
Insufficient capacity of inland 
waterway connection (if any) 

9 60 3 0,36 
 

Opening hours too short 10 40 3 0,24 
Legal restrictions of local 
authorities (working times, 
noise, pollutions, etc.) 

11 25 5 0,25 

Table 6 presents the analysis of current terminals in the Czech Republic. The most 
important capacity problems are lack of handling equipment and too short rail tracks. 

Table 7: Measures for terminal capacity problems - Czech Republic 
TP 
no. 

rel. 
Ranking  

Measure Expected effect 
(text in bullet 
points) 

Investments 
(only 
evaluation) 

Time 
horizon 
(only 
evaluation) 

Final 
Ranking 
“C” 

8 0,48 8M1:extension of 
tracks 
 

• increase capacity +++ = small +++ = short 
 

2,88 

8 0,48 8M2: build new 
tracks 

• increase capacity 
• improvement of 

conditions for 
transhipment 

++ = 
medium 

+++ = short 
 

2,40 

1 0,40 1M2: lease of 
handling 
equipment 

• economical in 
terms of short-
term use 

+++ = small +++ = 
short 

2,40 

1 0,40 1M1: purchase of 
handling 
equipment 

• modernization 
• shorter handling 

++ = 
medium 

+++ = short 2,00 

10 0,24 10M2. open 
(Saturday and 
Sunday) 

• better customer 
service 

+++ = small +++ = short 
 

1,44 

10 0,24 10M1: 24 hours 
service 

• better customer 
service 

++ = 
medium 

+++ = short 
 

1,20 

4 0,18 4M1: 
reorganization of 
area in terminal 

• extension of area 
for transhipment 

+++ = small +++ = 
short 

1,08 

5 0,20 5M1: purchase of 
land 

• potential for 
extension of 
terminal 

++ = 
medium 

++ = 
medium 

0,80 

3 0,12 3M1: increase 
ultimate load of 
the foundation 

• use of more 
powerful 
handling 

++ = 
medium 

+++ = 
short 

0,80 
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TP 
no. 

rel. 
Ranking  

Measure Expected effect 
(text in bullet 
points) 

Investments 
(only 
evaluation) 

Time 
horizon 
(only 
evaluation) 

Final 
Ranking 
“C” 

equipment 
11 0,25 11M1: more 

support of local 
authorities 

• improvement of 
conditions for 
business 

+ = large ++ = 
medium 

0,75 

9 0,36 9M1: building of 
waterway 

• improvement of 
waterway for 
freight transport  

+ = large + = long 0,72 

2 0,16 2M1: extension of 
area for storage 

• greater storage 
capacity 

++ = 
medium 

++ = 
medium 

0,64 

2 0,16 2M2: terminal 
expansion 

• greater terminal 
capacity 

+ = large ++ = 
medium 

0,48 

7 0,08 7M1: building and 
modernization of 
railway network 

• better 
infrastructure 

+ = large + = long 0,16 

6 0,06 6M1: building of 
highway network 

• better 
infrastructure 

+ = large + = long 0,12 

Table 7 presents possible measures to eliminate the identified capacity problems. 
Important measures are the extension of tracks or the building of new tracks; lease or 
purchase of handling equipment and open non-stop. Measures related with infrastructure 
(modernization or building railway and highway network and waterway) are very 
expensive but very important for intermodal transport. 

 
Table 8: Localisation of measures to increase terminal capacity - Czech Republic 

Terminal Measure Final 
Ranking 
“C” 

Sum “C” 

Praha 
Uhrineve
s 

8M1: extension of tracks 2,88 5,28 
1M2: lease of handling equipment 2,40 

Ostrava 8M2: build new tracks 2,40 4,68 
10M1: non-stop 1,20 
4M1: reorganization of area in terminal 1,08 

Melnik 1M1: purchase of handling equipment 
 

2,00 3,44 

10M2. open (Saturday and Sunday) 1,44 
Decin 8M1: extension of tracks 2,88 2,88 
Praha 
Zizkov 

1M2: lease of handling equipment 2,40 2,40 

Prerov 10M2. open (Saturday and Sunday) 1,44 2,24 
5M1: purchase of land 0,80 

Lovosice 1M1: purchase of handling equipment 
 

2,00 2,00 

 Josef Bulíček, Petr Nachtigall, Jaromír Široký, Václav Cempírek: 
- 302 - RESULTS OF THE PROJECT FLAVIA IN THE ACTION PLAN FOR TERMINAL DEVELOPMENT 



Brno 1M1: purchase of handling equipment 
 

2,00 2,00 

Plzen 1M1: purchase of handling equipment 
 

2,00 2,00 

Usti n. 
Labem 

10M2. open (Saturday and Sunday) 1,44 1,44 

 

3.2 Attractiveness of terminals 
Table 9: Missing services in terminals- Czech Republic 

Category Missing service % of 
terminal 
with 
missing 
service 

cost for 
implement
ing / 
offering of 
service 

Added 
value of 
service 

Expected 
interest of 
customers 

Final 
Rankin
g “A” 

Warehousing 
and 
completion of 
shipment 

- short-time storage of loaded 
ITU (up to 5 days) 
- long-time storage of loaded 
ITU (over 5 days) 
- storage empty ITU 

10 small saving 
storage 
cost  

high 5 

Maintenance 
and repair 

- cleaning 
- inspection of ITU 

30 medium outsourcin
g 

high 5 

Open & non-
discriminator
y access 

- open non-stop 40 medium greater 
flexibility 

medium 4 

Customer 
comfort 

- rent of trucks 
- rent of containers (swap 
bodies) 
- accommodation of transport 
squads 
- banking services 

50 medium outsourcin
g 

medium 4 

Administratio
n 

- declaration service 
- forwarding services 

30 medium simplify 
the 
process 

medium 3 

Ranking by: Increased attractiveness of the terminals: 5 very high to 1 = very low. 
In table 9 one can find examples of missing services in terminals. Many customers 

use outsourcing for various services (warehousing, maintenance and repair of ITU, etc.). 
 

Table 10: Localisation of measures to increase terminal attractiveness - Czech Republic 
Terminal Service / VAS to be added Final 

Ranking 
“A” 

Sum “A” 

Prerov long-time storage of loaded ITU (over 5 days) 5 17 
cleaning  5 
open non-stop 4 
forwarding services 3 

Usti n. Labem cleaning  5 9 
open non-stop 4 

Melnik open non-stop 4 7 
forwarding services 3 

Decin inspection and repair of ITU 5 5 
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Lovosice inspection and repair of ITU 5 5 
Ostrava open non-stop 4 4 
Brno accommodation of transport squads and banking 

services 
4 4 

Praha Zizkov accommodation of transport squads and banking 
services 

4 4 

Plzen accommodation of transport squads and banking 
services 

4 4 

Each intermodal terminal should be a good provider of logistic services. Customers 
request various services (see Table 10). 

3.3 Evaluation of New Liner Services 
Table 11: New liner services - Czech Republic 

New Liner Service 
(from – to terminal) 

Source 
Report 
3.5.3 or 
new 

Sufficient capacity 
in addressed 
terminal (Yes/No) 

Expected effects 
regarding capacity usage 
and attractiveness of 
addressed terminal 

Final Ranking 
“L” 

Hamburg - Brno new Brno: Yes Brno: higher utilisation of 
assets, reducing costs for 
exporting industry, hub 
development of Brno 

4 

Plzen – Ostrava Report 
3.5.3 

Ostrava: Yes Ostrava: hub 
development of Ostrava 

3 

New Liner Services help to develop the connectivity of a region using intermodal 
transport. 

4. Conclusions for all countries 

Austria 
The extension of track length was evaluated as the most important measure in 

Austria. This measure can shorten time for train handling – no need to split the train for 
loading and unloading. Three terminals – Wolfurt, Salzburg and St. Pölten – were 
evaluated as terminals with the highest need for capacity increasing. These terminals are 
connected by railway in west – east direction. The terminal in Krems needs (as almost all 
other evaluated terminals in Austria) to extend opening hours. The private wagons are 
not allowed into this terminal. It is the barrier for some carriers. Three new liner services 
were proposed. The connection from Graz to Poland was evaluated with the highest 
ranking. 

Czech Republic 
The most mentioned measures in Czech Republic are the track extension (or 

construction of new tracks in terminals) and purchase of handling equipment. Both 
measures can improve the terminal capacity. Terminals in Prerov, Usti nad Labem and 
Melnik (most evaluated terminals) need extension of opening hours. The cleaning service 
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is missing in almost terminals in Czech Republic. Two new lined services were proposed. 
There is one connection from Brno to Hamburg and the second from Plzen to Ostrava. 

Germany 
Evaluated terminals in Germany need to find area to store not used containers 

outside the terminals. There is also the need of identification of new potential locations 
and additional transhipment facilities for Munich, Westhafen and Nurnberg area. The 
wagon group delivery can improve the usage of existing infrastructure. Warehousing and 
completion of shipment were evaluated as missing services in terminals. These new 
services can offer added value for customers and they are evaluated as services with 
high potential. Six new liner services were proposed. Three of them connect Bremen with 
other cities and the others start or end in Dresden. 

Hungary 
The biggest problem of Hungarian terminals is the old handling equipment. The 

leasing or purchase of new handling equipment can improve the speed of operations. 
Other major problem seems to be the short tracks and lack of tracks in terminals. The 
storage of empty ITU and short and long time storage of loaded ITU was evaluated as 
missing service in terminals. Also the cleaning and inspection of ITU is expected as very 
useful service for customers. The terminals in Sopron, Szolnok and Szeged should 
extend the opening hours. Two new liner services were proposed in Hungary. The 
connection from Budapest to Szombathely can improve the transport flow in east – west 
direction. 

Poland 
The missing action plan for intermodal terminals development was evaluated as 

the most critical point in Poland. Action plan and “terminal alliance” can improve 
efficiency. Also the lowest standards in terminals in comparison to terminals in Western 
Europe were mentioned. Increase of track length and purchase of new equipment was 
evaluated as minor problems. There is a limited access to 70 % of terminals in Poland. It 
was evaluated as very discriminatory problem. Other problem for customers can be the 
ability to handle only some types of ITU. Also the electronic registration and customs 
clearance are the most missing services in terminals. Three new liner services were 
proposed in Poland. Two are from Szczecin to Kraków and Sławków and one from 
Wrocław to Białystok. 

Romania 
All terminals should be equipped with system for monitoring and activity 

management in terminals, connected at national system. It will lead to increasing of 
scheduling conformation for transhipment. Also the investments into new handling 
equipment can increase efficiency in terminals. There are no web based public 
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information about terminals in Romania. The potential customers have no information 
about offered services in terminals. Ten new liner services were proposed in Romania. 
The highest ranking has connection between Arad and Constanta and also connection 
from Bucuresti to Zalau, Arad and Constanta. 

Slovakia 
The most crucial problem in Slovak terminals is the extension of opening hours. As 

the second problem the extension of rail tracks were identified. As the services with 
highest added value the transport and banking services and accommodation and 
refreshment for customers were evaluated. There were road vehicles weighing and 
fuelling evaluated as missing services in terminals Zilina, Kosice and Bratislava UNS. 
Four new liner services were proposed in Slovakia. These connections are established 
between west and east part of Slovakia – from Bratislava to Kosice (Presov). 

5. FLAVIA point of view 
To the most common problems in the FLAVIA corridor belongs the insufficient track 

length in terminals. This kind of problem was identified in all countries and it is among 
TOP 3 terminal capacity problems in six from seven countries. The old handling 
equipment and inadequate number of handling equipment was evaluated as next 
common problem in terminal capacity point of view. Other problems were also identified 
but these problems are not common for most countries. Their occurrence is connected 
only with one or two countries (e.g. terminal area expansion in Austria or external 
container depot in region in Germany). All these kind of problems can be solved by 
support of national or EU initiatives e.g. financial support for new handling equipment. 
European commission should create conditions for customers to be motivated to use 
intermodal transport instead of usage of only road transport. This support should be 
oriented primarily on international transport. 

The situation with attractiveness of terminals is different in each country. No major 
common problems in all countries have been identified. Only two countries declared a 
need of storage for loaded and empty ITU and one country declared a need of storage of 
hazardous goods. Also inadequate opening hours were mentioned in several cases 
together with limited access into terminal for some carriers.  

Solutions for this kind of problems should be found on regional level and on the 
level of the FLAVIA Terminal Alliance, which should provide the definition of standards of 
services in terminals. Such type of unification can attract more customers, because the 
services in most terminals will have the same level (standard). The Terminal Alliance 
should also clearly declare the support only for intermodal terminals, which means the 
terminals with transhipment from road to rail and vice versa. Other types of terminals offer 
only logistics services (e.g. completion of goods, packaging, etc.) and they have no other 
kind of transport than road transport. These logistics terminals cannot contribute to 
decrease the share of road transport. The Terminal Alliance should have the potential 
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(abilities) to increase the share of rail transport in logistics chains. On the other hand this 
effort needs clear support from European Union and from each country. 

The maps of evaluated terminals in each country are presented as annex. It is 
possible to conclude from these chats that Austria and Germany have very developed 
terminals. Their terminals reached low ranking in comparison to other countries. It follows 
that the main effort should be focused to countries with the worst ranking. 

 

 
This paper was written under support of EU project Nr. 2CE189P2 „FLAVIA”. 
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Resumé 

VÝSLEDKY PROJEKTU FLAVIA - AKČNÍ PLÁN PRO ROZVOJ LOGISTICKÝCH TERMINÁLŮ 

Josef Bulíček, Petr Nachtigall, Jaromír Široký, Václav Cempírek 
V průběhu projektu FLAVIA bylo zjištěno, že podpora logistiky a intermodální dopravy ve 

směru Německo – Černé moře, nemusí nutně znamenat několikamiliónové investice v dolarech, ale 
může být realizováno i mnoho dílčích opatření, která budou mít synergický efekt a podpoří logistiku. 
Na podporu tohoto řešení vznikla výzkumná zpráva, za kterou byla Univerzita Pardubice 
odpovědná. Popsány jsou různé nedostatky při budování terminálů kombinované dopravy. Závěry 
z této výzkumné zprávy shrnuje tento příspěvek. 
 

Summary 

RESULTS OF THE PROJECT FLAVIA IN THE ACTION PLAN FOR TERMINAL DEVELOPMENT 

Josef Bulíček, Petr Nachtigall, Jaromír Široký, Václav Cempírek 
During the project FLAVIA was found that support of logistics and intermodal transport in the 

direction Germany - Black Sea has to be done not only by multimillion-dollar investments, but there 
might be done a number of sub-measures, which will have the synergic effect and support logistics. 
In support of this decision has been compiled this report. University of Pardubice was responsible 
for that report. There are described various shortcomings in the development of combined transport 
terminals. This article is summarizing conclusions of this report.Key words: FLAVIA, infrastructure, 
railroad network, inland waterway. 
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Zusammenfassung 

DIE ERGEBNISSE VON DEM PROJEKT FLAVIA – EIN AKTIONSPLAN FÜR DIE 
TERMINALENTWICKLUNG 

Josef Bulíček, Petr Nachtigall, Jaromír Široký, Václav Cempírek 
Es war feststellen während der Projektdurchführung von dem FLAVIA Projekt, dass die 

Förderung von Logistik und Intermodalverkehr in Direktion Deutschland – Schwarze Meer 
Millionendollarinvestitionen bedeuten nicht musst. Viele Teilmaßnahmen kann realisieren sein und 
ein Synergieeffekt und Logistikforderung erreichen wird. Es war bearbeiten eine 
Forschungsnachricht für die Förderung von diese Idee.  Die Universität Pardubice war für diese 
Forschungsnachricht verantwortlich. Verschiedene Mangeln bei dem Aufbau von den 
Kombiverkehrterminalen sind beschreibt. Die Abschlüsse von dieser Forschungsnachricht sind in 
diesem Beitrag zusammengefasst. 
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