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Předložená dizertační práce se zabývá tématikou měření a počítačového modelování letounu
z pohledu  elektromagnetické  kompatibility.  Vzhledem  k  rostoucímu  počtu  zdrojů
vysokofrekvenčního pole v našem okolí je zvolené téma vysoce aktuální. 

V úvodu práce autor stručně popsal současný světový stav problematiky vlivu vnějších zdrojů
na  elektronické  systémy  letadel.  Vzhledem  k  narůstající  komplexnosti  těchto  zařízení  je
posouzení jejich správné funkce při vystavení vnějšímu elektromagnetickému rušení velice
důležité.  Vhodná měření jsou v těchto případech finačně i  časově velice náročná. Z tohoto
důvodu autor ve své práci doporučuje využít výsledky numerických simulací. Druhá část této
kapitoly se věnuje popisu používaných numerických metod pro řešení integro-diferenciálních
rovnic,  které  popisují  šíření  elektromagnetického vlnění.  Zmíněnou část  práce  považuji  za
dostatečně a kvalitně zpracovanou. 

Autor si stanovil tři základní cíle své dizertační práce:
 nalézt vhodnou metodu pro převod konstrukčních dat do simulačního softwaru,
 analyzovat možnosti simulačních programů při návrhu letounů,
 experimentálně ověřit získané simulace na reálném modelu letadla.

Cíle považuji za dostatečné a téma práce za disertabilní.

Význam dizertační práce pro obor

Vlastní jádro dizertace je obsaženo v kapitolách 2, 3 a 4. 

První z nich se věnuje přípravě simulačních modelů pro numerickou analýzu v programech
CST  Microwave  Studio  a  PAM-CEM  Simulation  Suite.  Autor  velmi  podrobně  rozebírá  vliv
různých  metod  zjednodušení  řešeného  modelu  na  výslednou  přesnost  řešení.  Vzhledem
k omezenému výkonu současné výpočetní techniky považuji zmíněný rozbor za nezbytný a
velmi užitečný pro následnou analýzu již reálných modelů.

Následující  kapitola  se  zabývá  porovnáním  simulací  s  měřením  na  letadle  VUT100.  Autor
využívá naměřená data ze společného projektu ARTEMIS s UTB Zlín,  na kterém se aktivně
autorsky podílel (ŘEZNÍČEK, Z. ARTEMIS project: Evaluating electromagnetic threats to a small
aircraft with PAMCEM, ESI Group, France, 2008). Výsledky simulací byly porovnány se dvěma
odlišnými měřeními:

 měření zjednodušené makety trupu letounu v semianechoické komoře a
 měření  skutečného  letounu  na  otevřeném  prostranství,  které  odpovídá  běžné

alternativě předcertifikačních testů používaných v domácím leteckém průmyslu. 

Autor konstatuje,  že po důkladném naladění modelu mohou být výsledky simulace využity
k identifikaci  špatně  odhalitelných  problémů  a  možných  komplikací.  Pro  doložení  této
skutečnosti  autor  využívá  zjednodušeného  referenčního  modelu.  Postupy  uvedené  v  této
kapitole považuji za správné. Jednoznačně dokládají autorovu schopnost vědecky pracovat a
vyvozovat korektní a kritické závěry. 

Třetí kapitola je zaměřena na porovnání simulací a certifikačních měření na letadlech VUT100
a EV55. Tato měření byla získána v rámci řešení EU projektu HIRF-SE, na kterém se autor opět



aktivně podílel.  Hlavním tématem této kapitoly je analýza povrchových proudů a intenzity
elektrického  pole  ve  vybraných  místech  letounu.  Výsledky  modelu  a  měření  jsou  velmi
podrobně diskutovány a vyvozeny příslušné závěry. Dosažená shoda mezi experimentem a
simulací  jasně  dokazuje  vhodnost  zařazení  počítačového  modelování  do  procesu  vývoje
elektronických systémů letadel. 

Cíle stanovené autorem byly beze zbytku splněny. Kapitoly jsou doplněny velkým množstvím
ilustračních obrázků a grafů, které jsou v doprovodném textu podrobně okomentovány. 

Za  vlastní  přínos  pro  vědní  obor  lze  považovat  zavedení  počítačového  modelování  do
návrhového řetězce  pro  malá  letadla.  Metodika  je  dle  mého názoru  zpracována pečlivě  a
dostatečně  obecně.  Vhodnost  jejího  použití  autor  ukázal  na  dvou  praktických  příkladech.
Z uvedených  kapitol  je  patrné,  že  se  autor  problematikou  dlouhodobě  zabývá  a  je  v  ní
uznávaným odborníkem.

Formální a jazyková úroveň

Práce je zpracována velmi pečlivě s minimem překlepů a chyb. Je rozdělena na 5 kapitol, které
jsou  dále  logicky  členěny  do  několika  podkapitol.  K  přehlednosti  práce  přispívá  zařazení
seznamů použitých zkratek a symbolů, obrázků, tabulek a 20 příloh, které vhodně doplňují
zkoumanou problematiku. Dizertační práce má celkem 278 stran textu včetně příloh. Použitá
literatura obsahuje celkem 185 citací. 

Publikace autora

Autor  v  průběhu  svého  studia  publikoval  16  prací  na  tuzemských  a  mezinárodních
konferencích, z nichž jedna byla vydána v prestižním impaktovaném časopise. Je tedy zřejmé,
že  jádro  disertační  práce  bylo  v  dostatečné  míře  publikováno,  přičemž  celkový  počet
uvedených  publikovaných  prací  odpovídá  obvyklému  požadovanému  množství  publikací
doktoranda.

Otázky do diskuze

1. Hlavním tématem dizertační práce je vliv elektromagnetického pole na malá letadla.
Lze zmíněnou metodiku aplikovat i na velká dopravní letadla? Zhodnoťte, do jaké míry
jsou simulace s ohledem na potřebný výpočetní výkon využívány při jejich návrhu.

2. V  práci  je  opakovaně  zmíněna  vysoká  náročnost  na  použitou  výpočetní  techniku.
V rámci diskuze by bylo dobré uvést hardwarovou konfiguraci výpočetního stroje, čas
výpočtu a počet stupňů volnosti typické úlohy.

Celkové zhodnocení

Ing.  Zdeněk  Řezníček  splnil  stanovené  cíle  doktorské  disertační  práce.  Disertace  obsahuje
původní  vědecké  poznatky  v  oblasti  elektromagnetické  kompatibility.  Předložená  práce  je
v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. a splňuje požadavky na úroveň doktorských disertačních
prací.  Doktorand  prokázal  schopnost  samostatné  tvůrčí  vědecké  práce.  Z  výše  uvedených
důvodů doktorskou disertační práci doporučuji k obhajobě.

V Plzni, dne 5. února 2014

Doc. Ing. Pavel Karban, Ph.D.


