
PosUDEK D|PLoMoVÉ PRÁCE

VYUŽlTíAKUsT|cKÉ KAMERY PRo LoKALlzAcl zDRoJŮ HLUKU Želsztrttčruícx voztoel

Bc' Jany Pavelkové

Posuzovaná dip|omová práce se zabývá aktuá|ní prob|ematikou h|uku že|ezniční dopravy

a možnostmi jeho snižování s konkrétním zaměřením na železniční nák|adnÍ vozy. V úvodní

části autorka definuje zák|adní pojmy z ob|asti hIuku a hIukoých emisí a ana|yzuje dí|čí

zdroje hIuku že|ezníčnÍ dopravy včetně prezentace závis|osti hIukouich emisí na rych|osti

vozid|a a ostatních faktorech ov|ivňujících tyto emise, je zde prezentováno i frekvenční

s|ožení emitovaného h|uku. Jsou zde uvedena ispecifika h|uku nák|adní že|ezniční dopravy'

Autorka zde stručně popisuje i právní rámec pro h|ukové emise v této ob|asti.

V nás|edující kapito|e se autorka zabývá prezentací konkrétních měřicích metod

a technického Vybavení pro měření a ana|ýzu h|uku s využitím akustické kamery ve srovnání

s k|asickými měřicími přístroji. zejména se jedná o popis různých typů mikrofonních po|í.

Jsou zde uvedeny i výhody a neui hody použití akustické kamery.

Kapito|a č' 3 se již zabývá možnostmi Využití akustické kamery pro |okaIizaci zdrojů hIuku

že|ezničních vozide|, kde jsou nejprve uvedeny obecné přÍk|ady použití akustické kamery

a nás|edně popis měření h|uku projíždějících že|ezničních vozide|. opět jsou zde uvedeny

výhody, neuihody a Iimity použití akustické kamery.

Kapito|a č.4 se zabývá konkrétním měřením vyzařovaného h|uku s využitím akustické

kamery. Autorka zde popisuje software pro zpracování dat z akustické kamery a představuje

zde demonstraci měření akustickou kamerou V |aboratoři. V nás|edující části je prezentován

postup měření a ana|ýzy dat při měření vyzařovaného h|uku nák|adního vozu na referenční

h|ukové ko|eji vSC Velim - VUz' Je zde uveden ce|ý postup ana|ýzy dat se zaměřením

na domina ntní frekvenční oásma hIukového záznamu.

Vkapito|e č.5 autorka uvádí možnosti snižování h|ukowich emisí že|ezničních nák|adních

Vozů' Konkrétně možnosti modifikace brzdového systému, využití hlukových t|umičů ko|, ale

také možná opatření na dopraVní infrastruktuře.

V závěru autorka stručně shrnuje možnosti Využití akustické kamery a ana|yzuje Vhodnost

použítí protihIukových opatřeni'



Dip|omantka Využi|a podk|ady získané V praxi, aktivně se účastni|a VyhodnocenÍ naměřených

dat z akustícké kamery ve Zdravotním ústavu v Ústí nad or|icí - rea|izova|a zde podle

instrukcí vedoucího práce něko|ik typických vyhodnocení průjezdů železničního nák|adního

vozu - výs|edky jsou uvedeny v pří|oze. Práce ja ko ce|ek je spíše popísného charakteru.

Práce obsahuje drobné formá|ní nepřesnosti, které nemají v|iv na dosažené rnýs|edky práce'

Jedná se např. o nevhodný název kapito|y č.4 ,,Realizujte vyhodnocení a ana|ýzu dat

získaných při měření vyzařovaného hIuku nákIadního vozu s Využitím akustické kamery...

Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji známkou:

Ve|mi dobře

V České Třebové, 31.05'2017 Ing. Michal MUSIL, Ph.D.


