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Abstrakt 

Tato disertace se zabývá numerickou analýzou vlivu elektromagnetických polí na 

malá letadla s kompozitními částmi, a to z hlediska jejího možného inovativního využití 

jako jedné z cest posouzení inherentní ochrany letounu proti nepřímým účinkům 

vnějšího elektromagnetického prostředí ve všech jeho vývojových fázích. Je zaměřena 

na postupy vytváření geometricky a materiálově složitých modelů pro simulační 

výpočty v časové i frekvenční oblasti, vlastní provádění těchto simulací a porovnávání 

výsledků výpočtů vnitřního elektromagnetického prostředí s výsledky provedených 

experimentálních testů. Dosažené výsledky byly ověřeny na zjednodušeném 

referenčním modelu trupu letounu a dvou prototypových verzích letadel VUT100 a EV-

55 společnosti Evektor, spol. s r.o. 

Klíčová slova 

Numerická analýza, elektromagnetická kompatibilita, HIRF, malá letadla, 

experimentální měření, simulační model, příprava modelu. 

Abstract 

This thesis deals with numerical analyses of electromagnetic fields on small 

aircraft with composite parts as an innovative way for assessment of their inherent 

protection against electromagnetic effects of outside environment in all development 

stages. It is concentrated for procedures of creation of geometrically and materially 

complex models for simulating calculations in the time as well as frequency domains, 

execution of the simulations itself and comparisons of results between the internal 

electromagnetic calculations and executed experimental tests. Achieved results were 

verified on a simplified reference model of aircraft's fuselage and two aircraft 

prototypes VUT100 and EV-55 of the company Evektor, spol. s r. o. 
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1 Úvod 

1.1 Úvod do problematiky 

Tato disertační práce se zabývá jednou z relativně moderních možností, jak lze 

analyzovat elektromagnetické prostředí, v němž se nacházejí elektrické a elektronické 

systémy na palubách letadel, potažmo i jiných dopravních prostředků, a to za účelem 

zajištění jejich co nejlepší ochrany proti negativním vlivům silných 

elektromagnetických polí (HIRF) a spolehlivé funkce. Základní motivací je především 

snaha přispět novými poznatky k probíhající diskuzi nad touto stále se rozvíjející 

problematikou, která již v oblasti bezpečného provozu letadel rezonuje prakticky více 

jak osmdesát let. 

Vůbec první zmínky o řešení problémů spojených s elektromagnetickou 

kompatibilitou v leteckém průmyslu lze z dostupných pramenů vysledovat až do roku 

1932, kdy se poprvé objevila publikace, jež popisovala potlačení rušivého vlivu motorů 

na provoz komunikačních a navigačních systémů letounu Vickers Vildebeest Mark 1 [1] 

Od té doby byla problematika EMC u letadel po dalších třicet let zaměřena spíše do 

oblasti jejich ochrany před přímými účinky bleskových výbojů a nežádoucími 

interakcemi mezi palubními systémy. První změny v tomto trendu lze zaznamenat až 

v šedesátých letech, kdy se do elektronických systémů letadel začaly zavádět obvodové 

prvky obsahující polovodičové součástky, a objevovat také první úvahy o možném 

vojenském využití rušivých účinků těchto polí (NEMP, HEMP) proti dopravním 

a obranným prostředkům, [2], [3]. Navzdory těmto tendencím byla drtivá většina 

využívaných elektronických systémů letounů stále testována jen laboratorně, a to 

především z důvodu nedostatku potřebného přístrojového vybavení a vhodných prostor, 

které jsou pro komplexní ověření jejich spolehlivosti v reálné zástavbě nezbytně nutné. 

Zásadní změnu pohledu v praktikovaných metodách ověřování možných problémů 

s ochranou elektronických systémů letounů před vnějšími zdroji rušení je možné přičíst 

na vrub až známému incidentu na letadlové lodi USS Forrestral z roku 1967 [4]. Tento 

incident v sedmdesátých a osmdesátých letech vedl k důkladnému přehodnocení 

zavedených přístupů řešení problematiky spojené s elektromagnetickou odolností 

letadel, což vyústilo i ve vydání prvních všeobecně uznávaných doporučení, jež v sobě 

obsahovaly jak specifikace úrovní vnějších elektromagnetických polí, kterým má letoun 

dokázat čelit během svého provozu, tak i postupy, které by měly být pro ověření těchto 

jeho schopností použity: DO-160A[5] (postupem času DO-160G, ED-79A, ED-107A, 

aj.). Smutnou skutečností ovšem zůstává, že i přes všechny tyto snahy se vždy vyskytly 

případy letadel, kde bylo prokázáno, že jejich ochrana nebyla v určitých kritických 

situacích natolik dostatečná, aby se zabránilo vzniku závažných a život ohrožujících 

letových potíží, či dokonce havárií. 

Příčiny vzniku každé z takových rizikových situací lze prakticky vždy zařadit 

alespoň do jedné z níže uvedených skupin: 

 Problémy zapříčiněné nedostatečným zohledněním vlivu moderní elektroniky na 

definované chování letadla v souvislosti s neustálým rozšiřováním 

elektronických systémů do oblastí řízení kritických funkcí letounu (autopilot, 

ovládání podvozku, senzorika, komunikace, navigace, apod.), tak i dnes stále 

častěji skloňované problematiky využívání mobilních elektronických 

zařízeními (PED) na jeho palubě během letu. 
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 Problémy s dostatečným zohledněním nových vysoce výkonných zdrojů 

elektromagnetických polí a jejich rozšiřujícímu se zastoupení v celém 

využívaném frekvenčním spektru. 

 Praktické problémy spojené s obecně platnými metodami pro ověřování 

způsobilosti letounů definovaně operovat v elektromagnetickém prostředí, 

v němž se může během svého provozu nacházet [1], [6].
1
 

Nejvýznamnějším společným jmenovatelem všech výše uvedených rizik 

spojených s danou problematikou jsou omezené možnosti, které máme k dispozici jak 

při návrhu ochrany letounu před rušivými účinky elektromagnetických polí během jeho 

provozu, tak i při jejím finálním ověřování pomocí testových měření. Hranice těchto 

možností spočívají především v kompromisních řešeních, jež je nutné v této oblasti 

udělat, a to nejenom z důvodu s časem stále narůstající citlivosti a komplexnosti 

veškerých elektronických systémů v letadlech, ale i kvůli trvale rostoucím nárokům na 

prokázání věrohodnosti a přesnosti jejich zjištěného chování skrze tyto testy. 

 
Graf 1.1 Časový vývoj požadavků na hodnověrnost získaných dat u testů elektromagnetické 

kompatibility letounů [12]. 

Jedním z nejperspektivnějších způsobů řešení nastíněných problémů s dostatečně 

přesným a finančně zvládnutelným vyhodnocením chování komplexních systémů 

představují numerické analýzy (viz Graf 1.1). Tento trend se začal díky pokroku 

v oblasti výpočetních technologií výrazněji měnit až v poslední dekádě a umožnil tak 

posunutí hranic možností jejich efektivního uplatnění i v případech analýz chování 

testovaných letounů (či jiných dopravních prostředků) v celé jejich komplexní podobě 

[7], [8]. Takové analýzy ovšem mají i svá úskalí, která mohou vyvolat celou řadu obtíží, 

zejména pak během úvodních pokusů o jejich využití a integraci do procesu vývoje 

ochrany letadla, kdy ještě nemáme dostatečnou představu o všech možných rizicích, 

které s nimi mohou být spojeny. 

Ty byly například intenzivně diskutovány v rámci tematicky blízkého projektu 

GEMCAR, který vyšel z příbuzných potřeb automobilového průmyslu [9]. Ačkoliv 

výsledky tohoto projektu jasně poukázaly na nesporné výhody využití numerických 

analýz během vývoje automobilu, byly tyto jejich kvality prokázány pouze na relativně 

                                                           
1
 Ačkoliv se tyto metody postupem času vyvíjejí a snaží se do sebe zahrnout co nejvíce z moderních 

trendů v letectví, ne vždy je jejich adaptace natolik rychlá, aby okamžitě dokázala obsáhnout veškerá 

úskalí, která s těmito novými přístupy mohou souviset. Tato skutečnost pak přirozeně zvyšuje riziko 

možného výskytu nečekaných problémů, které mohou za specifických podmínek zapříčinit i nebezpečné 

situace, jež nebyly při vývoji daného letounu dostatečně zváženy. 



 
 

6 

jednoduchých simulačních modelech,
2
 navzdory původní snaze o jejich aplikaci na 

finální konstrukci v celé její komplexnosti [10]. 

V oblasti leteckého průmyslu se řešením této problematiky blíže zabývaly 

výzkumné a vývojové projekty ARTEMIS (Analytical Research of Threats in 

ElectroMagnetically Integrated Systems; 2007 - 2010) a HIRF-SE (High Intensity 

Radiated Field - Synthetic Environment; 2008 - 2013) jichž jsem byl po dobu jejich 

trvání aktivním řešitelem. Oba byly svým tematickým zaměřením úzce spjaty 

s hlavními cíli této disertační práce. [11], [12]. Z tohoto pohledu představuje moje práce 

zároveň i  určité shrnutí mých vlastních zkušeností z dané oblasti, jichž jsem nabyl 

během jejich řešení. 

1.2 Rozbor aktuálních problémů s využitím simulací při analýze letadel z 
pohledu EMC  

Největší nebezpečí spojená se simulacemi vlivu elektromagnetického pole u tak 

fyzicky rozměrných a komplexních objektů, jakými jsou letouny, je možné spatřovat ve 

vhodné volbě výpočetních metod pro jejich analýzu, problémech spojených s náležitou 

geometrickou reprezentací jejich reálné konstrukce v rámci simulačního modelu, 

výpočetně efektivním a zároveň dostatečně realistickým způsobem popisu jejich 

materiálově netriviálních partií (kompozity) a vhodným přístupem k popisu dílčích 

prvků elektroinstalace a elektronických systémů. 

Z hlediska obecně možných způsobů analýzy elektromagnetického pole jsou 

zamýšlenému cíli svým zaměřením nejblíže numerické metody analýzy 

elektromagnetického pole. Ty lze rozdělit do několika odlišných skupin jak dle 

použitého tvaru Maxwellových rovnic, tak i dle příslušné domény, v jejímž rámci je 

výpočet realizován (FDDE, FDIE, TDDE, TDIE). Každá z nich disponuje silnými 

a slabými stránkami, které tak přirozeně limitují i hranice využitelnosti, jež z využívané 

techniky výpočtů vyplývají. 

Obecně platné rozdělení optimální využitelnosti těchto přístupů pro simulace 

malých letadel v závislosti na oblasti řešeného problému a frekvenci je možné nalézt 

v níže uvedené tabulce Tab. 1.1., [13] 

Tab. 1.1 Rozdělení využití numerických metod pro analýzu malých letadel (TD vs. FD) 

Frekvenční rozsah: Vnější problém Vnitřní problém Kabeláž 

10 kHz - 10 MHz FD FD FD 

10 MHz - 100 MHz FD FD TD TD 

100 MHz - 3 GHz TD TD TD 

Charakteristické výhody a nevýhody spojené s výše uvedenými výpočetními 

technikami daly při řešení robustních a komplexních problémů, jakými jsou i letadla, 

vyniknout zejména následujícím numerickým metodám. [14],[15]: 

 BEM / MoM (Metoda hraničních prvků / Momentová metoda) 

 FEM (Metoda konečných elementů) 

 FDTD / FIT (Metoda konečných diferencí / integrálů v časové oblasti) 

                                                           
2
 Shoda mezi výsledky simulací a testových měření zde byla nejdříve ověřena na elementárních 

referenčních modelech a později i na základním šasi vybraného testovaného automobilu. 
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 TLM (Metoda přenosových vedení) 

 PO / GTD (výpočty založené na fyzikální optice a uniformní teorii 

difrakcí) 

 Hybridní a iterační metody (FDTD / FETD; FEM / MoM, FDTD/TLM) 

Mezi největší úskalí spadající do oblasti prací spojených s přípravou složitého 

a rozměrného simulačního modelu letounu, patří zejména věrný, ale zároveň i střídmý 

popis jeho geometrické reprezentace, realistická charakteristika materiálových vlastností 

jeho dílčích partií a dostatečně věrný popis celkové topologie v něm obsažené kabeláže 

a jejích elektrických parametrů. 

Obtíže spojené s popisem analyzované konstrukce letounu, vycházejí ze 

skutečnosti, že ačkoliv dnes již většina z komerčních simulačních prostředí v oblasti 

CEM nabízí relativně rozsáhlé možnosti, jak simulovat i tak složité objekty, jakými jsou 

letadla, prakticky žádné z nich nenabízí natolik universální a účinné prostředky, aby 

jimi šlo takové modely bez větších obtíží připravit pro následnou analýzu. 

Jejich příčiny spočívají zejména v potížích, které souvisí se samotným importem 

geometrie modelu z některého z běžně používaných CAD formátů do nativního formátu 

programového prostředí a vhodnou přípravou již načtené geometrie daného objektu do 

takové podoby, která bude dostatečně vyhovovat našim potřebám jak z hlediska jeho 

finální diskretizace, tak i následné analýzy v daném simulačním prostředí [16], [17]. 

Z pohledu materiálového popisu simulačního modelu letounu vyvstávají zejména 

potíže s vhodným vyjádřením těch jeho partií, které jsou tvořeny kompozitními či 

vrstvenými materiály, jež ve své skladbě mohou navíc obsahovat i různé ochranné 

stínící prvky, jako například kovové mřížky, nebo vodivé barvy a příměsi. Dostatečně 

realistické zohlednění jejich chování u obdobných simulací je nezbytné zejména proto, 

že takovéto partie, respektive jejich materiály, často vykazují výrazné frekvenčně 

závislé, nelineární, případně i anizotropní vlastnosti, které mohou hrát významnou roli 

z hlediska celkového chování elektromagnetického pole v námi sledovaném prostoru 

(výrazně směrové vlastnosti lze například dobře pozorovat u uhlíkových kompozitů 

(CFC), díky jejich charakteristické vnitřní struktuře) [18], [19], [20]. 

Posledním úskalím spojeným s tvorbou simulačních modelů letadel je samotný 

popis systému jejich kabelových svazků a koncových elektronických zařízení. Obdobně 

jako v případě přípravy geometrie modelu, i zde stále neexistuje jasně definovaná 

metoda, která by obecně řešila všechny možné obtíže, se kterými se můžeme v rámci 

těchto prací setkat. Nejkritičtější z nich tkví v samotném převodu všech potřebných dat 

a vhodné reprezentaci kabelového systému v simulačním modelu, kde je nezbytné co 

nejpřesněji vyjádřit elektrické vazby mezi dílčími částmi svazku a kovovou konstrukcí 

modelu, odvodit přenosové parametry vedení a dostatečně přesně vyjádřit impedanční 

chování připojených elektronických zařízení. 

1.3 Cíle disertační práce 

Z výše uvedených poznatků vyplývá, že kromě obecně platných pravidel, jež 

vycházejí z dnes již běžného užívání numerických metod výpočtu elektromagnetického 

pole v jiných inženýrských oblastech (antény, mikrovlnné prvky, plošné desky, atd.), 

neexistují žádné konkrétní poznatky ani o způsobech vhodné přípravy komplexních 

simulačních modelů letadel, ani o reálně dosažitelné míře korespondence mezi jimi 
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zjištěným chováním analyzovaného modelu letounu s běžně provedenými testovými 

měřeními (před-certifikační a certifikační EMC testy).  

Právě nezkušenost a neznalost těchto informací stále ještě odrazuje menší výrobce 

letadel, a nejenom je, od začlenění numerických analýz elektromagnetického pole do 

zavedených procesů vývoje elektronických systémů letadel a jejich ochrany, i když by 

jejich vhodné využití v rámci takovýchto prací mohlo významně přispět nejenom ke 

zvýšení jejich efektivity a spolehlivosti, ale i snížení s nimi spojených finančních 

nákladů. 

Na základě výše uvedeného výchozího rozboru problematiky je možné cíle této 

disertační práce definovat a stručně formulovat do následujících bodů: 

 Nalézt vhodnou metodu pro zpracování a převod běžně užívaných konstrukčních 

dat letounu do prostředí vybraných simulačních programů, které budou 

použity pro analýzu jeho vlivu na chování externě vybuzeného 

elektromagnetického pole. 

 Analyzovat možnosti náležité reprezentace simulačních modelů letounů v těchto 

prostředích, a to zejména s ohledem na jejich dosažitelnou shodu s běžně 

prováděnými před-certifikačními a certifikačními měřeními, jež jsou 

zaměřeny do oblasti zhodnocení jejich odolnosti vůči účinkům HIRF polí. 

 Experimentálně ověřit míru reálně dosažitelné shody mezi simulacemi 

a standardně prováděnými měřeními letadel. 
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2 Příprava modelu letounu 

Základní motivací této kapitoly je stručný popis řešených problémů spojených 

s přípravou a realistickou reprezentací simulačního modelu letounu a je rozdělena do dvou 

částí. První část diskutuje problematiku přípravy geometrie letounu a vyskytlé problémy 

s výpočetně co nejméně nenáročným popisem chráněných sklolaminátových kompozitů 

(GFC), jež se na malých letadlech velmi často vyskytují. Druhá se zabývá vlivy dílčích částí 

geometrie modelu na chování elektromagnetického pole uvnitř trupu letadla (VUT100). 

2.1 Příprava simulačních modelů pro numerickou analýzu 

Mimo již zmíněné problémy s importem geometrických dat (Kap. 1) souvisejí největší 

obtíže s přípravou vhodné geometrické reprezentace modelu se skutečností, že hlavním 

účelem standardně vytvořených konstrukčních dat letounu či jiných dopravních prostředků 

není ani tak jejich použití pro simulační analýzy, ale spíše jejich využití v rámci návrhové 

a výrobní dokumentace. Díky tomu se při jejím zpracování ("čištění") do podoby vhodné pro 

simulační analýzu prakticky vždy setkáváme nejméně s jedním z následujících problémů: 

 Extrémní komplexnost a zbytečné detaily vstupní geometrie modelu 

 Topologické rozdělení a management dílčích částí načtené geometrie 

 Přítomnost zbytkových geometrických entit po úvodním importu CAD geometrie:  

 Chybný či nedokonalý popis dílčích částí geometrie 

Jejich odstranění ovšem nelze pokládat za jediný krok, který je nutné v rámci přípravy 

vhodné geometrické reprezentace konstrukce letounu pro simulační prostředí udělat. Součástí 

obdobně komplexních modelů často bývají i geometricky velmi komplikované partie, které 

mohou vyvolat nemalé potíže během jejich diskretizace ("síťování"), pokud nejsou vhodně 

upraveny (mechanismy táhel a mechanických zámků, geometrie sedaček, pohyblivých partií 

letounu, odlehčené prvky konstrukce, žebrování a přepážky, skrze něž prochází kabelové 

svazky). 

Základní proces jejich úpravy spočívá v náhradě za zjednodušený geometrický 

ekvivalent, který ale musí být schopen dostatečně přesně reprezentovat dopad dané partie na 

reálné rozložení povrchových proudů a elektromagnetického pole v blízkém okolí. Další 

možností jej jejich případné úplné odstranění, u něhož je ovšem extrémně důležité správné 

expertní posouzení jejich vlivu na chování analyzovaného systému (viz Kap. 2.2). Velmi 

důležitým předpokladem veškerých úprav je také zevrubná znalost cílového simulačního 

prostředí a s ním spojených možností, které nabízí z pohledu reprezentace problematických 

oblastí finální geometrie v její diskretizované podobě, které v konečném důsledku definují 

i finální náročnost všech úprav, které jsou na ní nezbytné udělat. V rámci těchto modifikací je 

nutné dodržet zejména následující obecně platná pravidla: 

 Zachování mezer mezi významnými pohyblivými částmi 

 Vhodné zohlednění části s malou tloušťkou či malými otvory 

 Kontrola a příprava trasy kabelů nad vodivou plochou konstrukce 

Jednou z nejefektivnějších cest, kterou lze realizovat všechny nezbytné úkony, jež 

mohou být s přípravou geometrie simulačního modelu spojeny, je převod, oprava a úprava 

zdrojové geometrické reprezentace letounu v běžné formě konstrukčních dat v CAD formátu 

externími pre-processory. Nejrozšířenější variantou jsou ty, které umí nejenom pracovat se 
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samotnou komplexní geometrií modelu, ale disponují také širokým sortimentem robustních 

a editačních modulů, jež lze přímo využít k diskretizaci připravované geometrie do její finální 

podoby a kvality, která je požadovaná samotným simulačním prostředím či cílovou úlohou. 

[25], [33]. Jejich hlavní výhodou je pak velmi rychlá editace modelu pro specifické potřeby 

cílové simulační úlohy, nízká pravděpodobnost vzniku problémů při finální přípravě 

simulační úlohy a univerzálnost. 

Výše uvedené skutečnosti a praktické zkušenosti nasbírané během řešení této 

problematiky vyústily v návrh postupu pro optimální a bezproblémové zpracování 

komplexních konstrukčních CAD dat (viz Obr. 2.1). 

 
Obr. 2.1 Proces přípravy konstrukčních CAD dat letounu do simulačního prostředí 

U materiálového popisu kompozitních partií letounu již v dnešní době existuje celá řada 

různých způsobů, jak dosáhnout dostatečné shody mezi reálným kompozitem a jeho 

simulovaným protějškem. Ty ovšem samy o sobě ještě nejsou garancí toho, že je bude možné 

v rámci obdobných analýz skutečně využít.  

Problémem během samotné přípravy modelů byla skutečnost, že ne všechny použité 

simulační programy disponovaly potřebnými technikami pro výpočetně nenáročnou 

reprezentaci extrémně tenkých materiálových vrstev (např. sub-cell modelování, zohlednění 

frekvenční závislosti), což vedlo ke snaze nalézt v rámci požadovaného rozsahu prací co 

nejjednodušší náhrady, které by ovšem samy významně neovlivnily finální vypovídací 

schopnost celkové simulační analýzy. Při tomto hledání bylo zjištěno, že ty kompozitní 

struktury, které obsahují buďto dostatečně hustou stínící vodivou mřížku, nebo samy o sobě 

vykazují dostatečně silné vodivé vlastnosti, lze v určitých případech nahradit relativně 

jednoduchými homogenními náhradami, jež více méně vycházejí pouze z popisu ztrátových 

a stínících vlastností jejich vodivých elementárních konstrukčních prvků (vodivé stínící 

mřížky, příměsové vodivé pasty, přídavné vodivé nátěry apod.) [21]. Ačkoliv takové náhrady 

přirozeně nemohou zaručit ideální reprezentaci reálného chování příslušné materiálové 

struktury, mohou pomoci popsat jejich chování alespoň natolik důvěryhodně, aby bylo možné 

za určitých okolností s jejich využitím alespoň rámcově odhadnout reálný dopad takovýchto 

specifických prvků konstrukce letounu na jeho simulované vnitřní prostředí. 

2.2 Vlivy vybraných partií modelu na chování pole uvnitř letounu 

Tato podkapitola stručně sumarizuje provedenou analýzu vlivů jednotlivých vybraných 

partií konstrukce vytvořeného modelu letounu VUT100, které byly publikovány ve [21] 
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a [22]. Mezi vybrané partie patřily mimo jiné křídla letounu, jeho podvozková část, sedačky, 

kompozitní okenní rámy a menší, vnitřní konstrukční prvky, jako je například box systému 

AHRS (viz Obr. 2.2). 

Jejich výběr nebyl náhodný a jeho záměrem bylo zjistit jak jednoduše reprezentovat 

vlivy geometrické nesymetričností vnitřní zástavby draku letounu, od jakých kmitočtů je 

s nimi třeba počítat, jak dílčí partie ovlivňují samotnou vazbu mezi vnějším a vnitřním 

elektromagnetickým prostředím letounu a ověřit, které z nich by bylo možné vynechat pro 

redukci celkových výpočetních nároků simulací. 

 

 
Obr. 2.2 Materiálová mapa a modulární části geometrie draku letounu VUT100 

Z analýzy nesymetrických částí geometrie modelu vyplynulo, že dokážou významně 

ovlivnit rozložení elektromagnetického pole uvnitř trupu letadla na vyšších kmitočtech, a to 

hlavně v situacích, kdy začínají být jejich fyzické rozměry srovnatelné s vlnovou délkou. 

Proto je nutné brát při jejich posuzování ohled zejména na jejich vazbu, resp. kontext 
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s okolním modelem, která je závislá na jejich materiálovém složení, geometrií, umístnění 

a charakteru spojení s modelem. V souvislosti s tím byl zběžně posouzen i vliv změny pozice 

budícího zdroje záření na chování elektromagnetického pole ve vybraných oblastech uvnitř 

trupu letounu, kde se potvrdily jeho výrazné účinky, které byly přisouzeny měnícím se 

příspěvkům jednotlivých procesů, jež se na přenosu elektromagnetické energie podílejí a jsou 

na něm závislé. Jak se ukázalo, jeho vliv může být natolik silný, že v určitých frekvenčních 

pásmech způsobí výrazné změny v rezonančním chování sledované oblasti v rozsahu i více 

jak jednoho řádu (v našem případě 15-20 dB V/m), což je obecně ve většině případů kritičtější 

než vliv samotných nesymetrických prvků. 

Analýze vlivu křídel byla věnována pozornost na vyšších kmitočtech, mimo oblast 

jejich základních rezonančních módů. Dosaženými výsledky bylo prokázáno, že tyto 

konstrukční prvky mohou na kmitočtech, kde jsou jejich geometrické rozměry mnohonásobně 

větší než délka uvažované elektromagnetické vlny, vyvolat znatelnou změnu v úrovňovém 

charakteru vazby mezi vnějším a vnitřním prostředím letounu (obdoba tzv. "Shadowing 

efektu"), což potvrzuje nutnost jejich začlenění do jeho simulačního modelu. Bylo ale také 

zjištěno, že je lze za určitých okolností v simulačním modelu i zcela zanedbat, a to prakticky 

bez jakékoliv znatelné změny v chování elektromagnetického pole uvnitř letadla. V takových 

případech je pak možné dosáhnout výrazné redukce výpočetních nároků, čehož můžeme 

využít buďto pro zvýšení přesnosti popisu modelu v jeho kritických oblastech, nebo ke 

zvýšení hranice maximálního možného použitelného kmitočtu pro danou simulační úlohu. 

Během analýzy geometrických prvků spadajících do vnitřní zástavby bylo prokázáno, 

že sedačky pilotů a okenní kompozitní rámy mají významný dopad na chování 

elektromagnetického pole uvnitř letadla a tudíž jejich opomenutí při tvorbě modelu může 

vyvolat značné disproporce mezi chováním simulovaného a reálného elektromagnetického 

pole. V případě okenních rámů bylo experimentálně potvrzeno, že důsledek jejich nezačlenění 

do simulačního modelu letadla způsobí podstatně silnější dopad na chování vnitřního 

elektromagnetického pole než výše diskutované zjednodušení jejich materiálových vlastností 

pomocí zjednodušených náhrad (chráněný GFC) - je tedy zřejmé, že jakákoli jejich 

materiálová náhrada je lepší než žádná. U geometrie sedaček bylo zase zjištěno, že jejich 

opomenutím dojde k ovlivnění prvních charakteristických módů vnitřního prostoru trupu 

letounu a zřetelnému zvýšení úrovní intenzit elektromagnetického pole, které na vyšších 

kmitočtech proniká do jeho zadní části.  

V případě boxu AHRS bylo po jeho odstranění z modelu prokázáno silné ovlivnění 

vnitřního elektromagnetického pole pouze v jeho relativně blízkém okolí. Analýza pole ve 

vzdálenějších oblastech neprokázala žádné výraznější změny v jeho rozložení, které by mohly 

být tímto boxem způsobeny. S relativně vysokou jistotou pak lze vyvodit závěr, že tyto 

geometrické prvky lze zanedbat v těch případech, kdy jsou buďto dostatečně vzdálené od 

námi analyzovaných oblastí a nečekává se u nich žádné silné vyzařování či jiná zpětná vazba 

do sledované oblasti, nebo jsou-li jejich rozměry zanedbatelné vůči vlnové délce pole, na níž 

je analýza prováděna (>>λ). 

V souhrnu tak výše uvedené poznatky jasně prokazují dostatečnou citlivost simulačních 

prostředků postihnout jak změny v globální geometrii draku letounu a materiálové příslušnosti 

jeho dílčích částí, tak i jeho interiérových prvků. Prakticky však nelze použité modely 

neomezeně zpřesňovat, neboť jsou přirozeně limitovány objemem zpracovávaných dat, 

nárůstem nároků na výkon výpočetní techniky a čas potřebný k realizaci výpočtů. Hledání 

přijatelného kompromisu se tak u těchto prací stává předmětem expertního posuzování 

a potřeba neustálého zvyšování výkonu používané výpočetní techniky v souladu s technickým 

pokrokem v reálné praxi nezbytnou nutností. 
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3 Porovnání simulací s běžnými orientačními měřeními 

V této kapitole je stručně shrnuta řešená problematika spojená s posouzením 

současných možností využití virtuálních analýz při vývoji malých civilních letadel, a to 

z hlediska porovnání jejich výstupů s výsledky základních, běžně prováděných orientačních 

měření, jejichž vypovídací hodnota by jimi mohla být výrazně posílena, nebo v krajních 

případech i zcela nahrazena. 

Pro tyto účely byla použita srovnání výsledků simulací se dvěma odlišnými měřeními. 

S pozemním experimentálním měřením skutečného letounu na otevřeném prostranství 

(projekt ARTEMIS; viz Obr. 3.1; [23]: UTB Zlín), což odpovídá běžné alternativě před-

certifikačních testů v domácím leteckém průmyslu, a s měřením zjednodušené zmenšené 

testovací makety trupu letounu v prostředí semianechoické komory (viz Obr. 3.2; [49]), které 

posloužilo především jako určitá forma reference pro posouzení maximální dosažitelné míry 

shody mezi výsledky realizovaných simulací a měřené reality. 

 
Obr. 3.1 Prostor použitý pro měření intenzit elektrické a magnetické složky 

Na rozdíl od analýz prováděných v předchozí kapitole (viz Kap. 2.2) už pozornost 

nebyla zaměřena na vyhodnocení dopadu různých geometrických prvků letounu, ale na 

identifikaci rozdílů v chování elektromagnetického pole mezi jeho virtuálním modelem 

a reálnou předlohou skrze vlivy základních proměnných v rámci definice podmínek zadané 

simulační úlohy. Ty pak v porovnání s výsledky reálných měření letounu VUT100 a jeho 

zmenšeného zjednodušeného modelu mimo jiné potvrdily i jejich významnou roli v několika 

zajímavých oblastech, se kterými se lze v případě analýzy dopadu účinků 

elektromagnetického pole na letadlo běžně potkat. 

Z celé jejich množiny je vhodné vyzdvihnout především vliv reálné a ideální zemní 

roviny, dopady charakteru budícího zdroje na rozložení elektromagnetického pole v blízkém 

okolí zkoumaného modelu letadla a účinky charakteristického chování samotných měřících 

sond a přípravků na zjištěné výsledky měření a simulací. 
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Obr. 3.2 Měřící pracoviště vytvořeného referenčního modelu trupu ve VTÚPV Vyškov 

Z pohledu vlivu zemní roviny byl nejzajímavějším zjištěním doložený fakt, že jej lze 

v případě běžného měření a simulací bezpečně zohlednit a případně i efektivně potlačit pouze 

v těch případech, kdy je analyzovaná konstrukce letounu vystavena účinkům zdroje 

elektromagnetického pole, jehož směr šíření je víceméně rovnoběžný s rovinou země 

(podmínka homogenity pole; [24]). V případě samotných simulačních analýz je tato 

skutečnost oproti měřením o to složitější, že je vytvořený simulační model v rámci definované 

úlohy prakticky vždy řešen za výrazně idealizovaných podmínek, které tuto situaci dále 

významně zhoršují (ideální zemní rovina, buzení rovinnou vlnou → odlišné podmínky buzení 

testovaného letounu) a může se lehce stát, že ačkoliv provedená měření běžně definované 

podmínky úspěšně splnila [24], skrze simulace je již obvyklými způsoby garantovat nelze. 

 
Obr. 3.3 Funkční schéma cesty přenosu energie mezi budícím zdrojem a sledovanou oblastí uvnitř 

analyzovaného systému (jednoúrovňový přenos) 

Snahy o řešení takto vzniklých potíží pak vyústily v navržení odlišného vyjádření 

simulované úlohy skrze metodu separace dílčích příspěvků vnějšího budícího pole, již lze 

obecně vyjádřit skrze schéma uvedené na obrázku Obr. 3.3 a která byla úspěšně použita 

během finálních měření letounu VUT100 (viz Kap. 4.1; Graf 4.3, Graf 4.4). Pext.(f), Zex(f) 
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a Z(f) zde představují výkon externího budícího zdroje, přenosovou funkci mezi tímto 

externím zdrojem a pozicí dílčí vazby (POE; přímá / odražená vlna) a přenosovou funkci mezi 

touto vazbou a definovanou oblastí našeho zájmu ve vnitřním prostředí (resp. nižší vrstvě) 

námi sledovaného systému. Vlastní separaci jednotlivých příspěvků je pak možné realizovat 

například pomocí principu zrcadlení (za cenu cca. 30% nárůstu výpočetních nároků dané 

simulační úlohy). 

Dalším výstupem spojeným s analýzami vlivu země byl i doložený a pro zhodnocení 

ochrany letounu významný dopad ztrátových vlastností zemní roviny, které mohou v malých 

výškách výrazně ovlivnit chování elektromagnetického pole a tím zprostředkovaně i buzení 

spodních partií letounu a jeho elektrických systémů, které se v dané oblasti mohou nacházet 

(elektronika umístněná v podvozkové části letounu, apod.). Tento poznatek jasně prokazuje, 

že obdobná orientační ověřování podvozkové části letounu - za předpokladu, že malé letadlo 

během realizovaných měření stojí přímo na zemi - prakticky vždy ztrácejí svou potřebnou 

vypovídací hodnotu, jelikož s jejich pomocí nelze dostatečně garantovat definované buzení 

testované oblasti. 

Jediným schůdným řešením, jak se v praxi vyhnout výše uvedeným problémům (vliv 

odražené vlny, vazba se zemní rovinou a degradace původního charakteru budícího pole 

v malých výškách nad zemní rovinou), je pak umístnění letounu během jeho měření do 

dostatečné výšky nad zemní rovinou [24]. Takovéto měření je ovšem již ze svého principu 

nejenom velmi špatně realizovatelné, ale i nebezpečné, z čehož jasně vyplývají i potenciální 

výhody jejího nahrazení simulačních analýzami. 

Využití simulací jako náhrady za reálná měření či jako určité formy "ethalonu" 

k posouzení pouze těch vlivů prostředí, jež nás skutečně zajímají, je však podmíněno 

předchozím ověřením dosažitelné míry shody výsledků dvou diametrálně odlišných přístupů 

zjišťování chování zkoumaného systému. Takového výsledku ovšem v rámci porovnání 

výsledků orientačních měření VUT100 s jeho úvodními simulacemi nešlo úspěšně dosáhnout 

(vlivem významných nejistot svázaných se zvoleným prostranstvím a dostupnými měřícími 

prostředky), pročež byl k ověření dosažitelné míry shody navržen a analyzován také 

zjednodušený zmenšený model trupu letounu ("referenční model"; viz Obr. 3.3). 

Jeho měření probíhalo v semianechoické komoře VTÚPV, a to ve dvou fázích. V první 

fázi byla zjišťována elektrická intenzita elektromagnetického pole vybuzeného ve zvolené 

oblasti jeho vnitřního prostoru. V druhé fázi byly měřeny napěťové a proudové odezvy na 

analyzované kabeláži, reprezentované drátem o průměru 1 mm a koaxiálním kabelem RG-58 

(viz Obr. 3.4). 

Porovnání dosažených výsledků simulací a měření ukázalo, že dosažení jejich shody je 

podmíněno jak správným provedením měření reálného modelu a volbou použitých měřících 

přípravků, tak i co možná nejvěrnějším popisem simulačního modelu (především pak 

kabeláže a jejího realistického impedančního zatížení), a to zejména s ohledem na jejich 

principální chování v rámci analyzovaného systému. Jak v případě analýzy 

elektromagnetického pole ve vnitřním prostoru modelu (Graf 3.1), tak i odezev napětí 

a proudů na kabeláži (Graf 3.2, Graf 3.3), bylo, po dílčích úpravách simulačního modelu 

provedených za účelem jeho co možná nejvěrnějšího přiblížení realitě samotného validačního 

měření, dosaženo relativně dobré shody prakticky v celém sledovaném frekvenčním rozsahu, 

s ohledem na podmínky jednotlivých měření, jejich metodiku a použité aproximace [49], [11], 

[46]. Tím bylo finálně prokázáno i zvládnutí všech nezbytných kroků pro realistické nastavení 

obdobného typu simulačních úloh s ohledem na úskalí reálně prováděných měření. 
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Obr. 3.4 Geometrie referenčního trupu letounu VUT100 a trasa měřené kabeláže 
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Graf 3.1 Porovnání měřených a simulovaných průběhů intenzit elektrického pole referenčního modelu (Vpol.) 

Shrneme-li všechny poznatky z této kapitoly, lze říci, že relevantních a průkazných 

výsledků korespondujících s objektivní realitou nelze napoprvé dosáhnout ani prostým 

fyzickým měřením, byť s použitím technicky vyspělé měřící techniky v definovaném 

prostředí (např. semianechoická komora), ani pouhým nasazením sebedokonalejších 

simulačních prostředků. Ani jeden z přístupů nemůže zcela nahradit ten druhý, a pouze jejich 

důsledné a souběžné uplatňování vede k odhalení pravých příčin a mechanizmů reálného 

chování daného systému, který vedl ke zdánlivým úvodním vzájemným nesouladům výsledků 

měření a simulací, se kterými jsme se potýkali [11], [45], [46]. 

Dále je zřejmé, že jen důsledná opakovaná analýza rozporů mezi výsledky obou těchto 

přístupů otevírá cestu k průběžnému zlepšování jak technických řešení užívaných při 

měřeních, tak i metod vytváření modelů a metodiky simulačních analýz tohoto druhu 

testovaných systémů (letadla, vrtulníky, automobily, vlakové soupravy, apod.). To 

v konečném důsledku logicky vede nejenom k významnému zpřesnění výsledků v obou 

případech, ale i k výraznému zkvalitnění a zefektivnění veškerých návrhových prací, které se 

na daném objektu z pohledu EMC provádějí. 
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Graf 3.2 Porovnání měřených a simulovaných proudů na koaxiálním vedení na konektoru CON1 se zátěží 50Ω 

na CON2 (polarizace zdroje: vertikální) 
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Graf 3.3 Porovnání měřených a simulovaných proudů na koaxiálním vedení na konektoru CON1 se zátěží 

naprázdno na CON2 (polarizace zdroje: horizontální) 
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4 Porovnání simulací a certifikačních měření na letadlech 
VUT100 a EV55 

V rámci této kapitoly jsou stručně popsány provedené práce spojené s posouzením 

dosažitelné shody mezi výsledky simulačních analýz a experimentálních měření, jejichž 

metodika přesně odpovídala běžným certifikačním měřením používaným pro ověření 

způsobilosti letounu čelit silným elektromagnetickým polím, a to v co nejširším možném 

kmitočtovém rozsahu (VUT100: 10 kHz - 1GHz, EV55: 10 kHz - 800 MHz; viz Obr. 4.1 Obr. 

4.2). To se podařilo uskutečnit hned na dvou typech malých civilních semi-kompozitních 

letounů, jež byly proměřeny za dvou výrazně odlišných měřících podmínek (semi-anechoická 

komora, OATS) a následně simulovány pomocí dvou principiálně rozdílných simulačních 

metod (FIT, MoM). Samotná měření obou uvedených letadel byla realizována během úzké 

spolupráce firem Evektor a EMCC Dr. Rašek na poslední etapě projektu HIRF-SE (FP7 

GA:205294), v rozmezí let 2011 až 2013[12]. 

 
Obr. 4.1 Prostory semi-anechoické komory použité během měřící kampaně prototypové verze letounu VUT100 

(EMCC Dr. Rašek - Unterleinleiter) 

 
Obr. 4.2 Prostory použité během měření prototypové verze letounu EV55 (letiště Kunovice - "Hexagon"; vlevo: 

prostory použité pro měření dle LLDD, vpravo: OATS použité v případě měření LLSC a LLSF) 

Posouzení shody mezi dosaženými výsledky u obou letounů bylo provedeno skrze 

zjištěná chování povrchových proudů (pozic: 5/7 na VUT100/EV55) a intenzit elektrického 
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pole (pozic: 8/12 na VUT100/EV55). Ty byly sledovány v lokalitách vybraných s ohledem na 

jejich předpokládanou vypovídací schopnost jak z hlediska běžných prací zaměřených do 

oblasti EMC letadel, tak i hodnotitelné míry dosažené korespondence mezi uskutečněnými 

měřeními a simulacemi. 

Simulační analýzy obou letadel byly uskutečněny v simulačních prostředích CST MWS 

a CONCEPT II. Samotná měření byla realizována v souladu s platnými postupy pro měření 

letadel dle doporučením předepsaných postupů pro testy typu LLDD, LLSC a LLSF [24]. 

V případě metod LLDD, LLSC je porovnání zaměřeno na povrchové proudy, u metody LLSF 

na chování intenzity elektrického pole. Porovnání indukovaných proudů na kabeláži 

zjištěných během měření letounů v rámci testů LLDD a LLSC zde nebudou diskutována. 

Důvodem je skutečnost, že jejich analýza zatím nepokročila natolik, aby byla buďto bezpečně 

prokázána jejich uspokojivá shoda s výsledky měření, nebo aby šlo bezpečně poukázat na 

konkrétní důvody zjištěných nesouladů. 

Všechny výsledky a informace uvedené v této části kapitoly čerpají z dokumentace 

vytvořené během prací na evropském výzkumném projektu HIRF-SE [12].: [26], [27], [28], 

[29], [30], [31], [37], [38], [39], [40], [41], [42]. 

Během příprav simulačních modelů, jejich analýzy a následného zhodnocení 

dosažených výsledků byla identifikována a řešena níže uvedená úskalí, která mohou 

významným způsobem ovlivnit dosažení dostatečně realistické reprezentace provedených 

testových měření: 

 Korektní reprezentace buzení modelu: Zde je nutné především dobře zvážit 

skutečnost, zda námi zvolený zdroj buzení bude dostatečně věrně odpovídat jeho 

reálné předloze (z pohledu chování a charakteru pole, jež budí námi 

analyzovanou strukturu; V těchto případech si je důležité uvědomit také 

významnou roli zemní roviny na toto jeho chování) 

 Volba vhodné detekce a reprezentace sledovaných veličin: hlavní příčinou 

těchto problémů je nedostatečné pochopení, respektive zohlednění, reálného 

způsobu detekce sledované veličiny a její finální formy, kterou se snažíme 

porovnávat s námi dosaženými výsledky simulací (povrchové proudy, intenzita 

elektrického pole, aj.). 

 Problematika náhrady a možného zanedbání materiálově komplexních 

a ztrátových partií letounu: tento okruh problémů se týká především vhodné 

reprezentace všech nevodivých materiálů, jež ovšem mohou vykazovat silné 

ztrátové vlastnosti ve vnitřním prostoru letounu (polstrování, protihlukové 

výplně, atd.). 

 Vhodná reprezentace vlivu kabelových svazků na chování elektromagnetického 

pole ve vnitřním prostředí letounu:Tato problematika se týká především prostor 

s vysokou koncentrací kabelových svazků (polouzavřené prostory za 

avionickým panelem, apod.). Vzhledem k tomu, že celkovou komplexnost 

kabeláže není možné dostatečně věrohodně reprezentovat již přímo v rámci 

použité celovlnné metody výpočtu (FDTD, FIT, MoM), je mnohdy nezbytné 

nalézt vhodný způsob reprezentace jejího vlivu na rozložení a chování 

elektromagnetického pole ve zbylých vnitřních prostorách analyzovaného 

letounu. [35], [36] 

Dále je tato kapitola rozdělena do dvou částí, kde první z nich je zaměřena na analýzu 

letounu VUT100 a druhá na letoun EV55. 
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4.1 Shoda simulací s měřeními na letounu VUT100 

Letoun VUT100 byl v rámci provedených analýz porovnáván v celkovém rozsahu 

frekvencí od 100 kHz až do 1GHz. Na nízkých kmitočtech byla dosažená shoda mezi 

simulacemi a měřeními ověřena pomocí zjištěného chování povrchových proudů, a to až do 

maximálního možného kmitočtu použité aparatury (LLDD: 10 kHz - 20 MHz; LLSC: 20 

MHz - 100 MHz). Na vyšších kmitočtech, od 100 MHz do 1 GHz, bylo chování testovaného 

letounu posuzováno pomocí elektrické intenzity pole v jeho vnitřním prostředí. 

Simulační model letounu použitý v této části práce je možné vidět na obrázku Obr. 4.3. 

Z pohledu geometrické reprezentace doznal model VUT100 pouze dílčích úprav v okolí 

avionického panelu. Z pohledu jeho materiálové kompozice je ovšem nutné zmínit skutečnost, 

že v této verzi byly veškeré jeho kompozitové partie tvořeny obyčejným, radioprůzračným 

GFC kompozitem, namísto jeho chráněné verze, jež byla diskutována v kapitole Kap. 2.1. To 

významně ulehčilo celý proces hledání jeho vhodné náhrady a mimo jiné i umožnilo 

dodatečně posoudit, jaký mají partie z tohoto druhu materiálu skutečný vliv na přenos 

elektromagnetického pole do vnitřního prostoru letounu (u modelu analyzovaného pomocí 

CONCEPT II nebyly tyto partie zohledněny a jejich porovnáním s výsledky CST bylo 

zjištěno, že je jejich vliv na toto pole minimální). 

Z pohledu nastavení simulační úlohy byl model umístěn nad ideálně vodivou zemí 

a jako zdroj buzení byla zvolena standardní aproximace vzdáleného zdroje 

elektromagnetického pole pomocí rovinné vlny (ověření vlivu budící anténní konstrukce je 

možné nalézt v [32]). 

 
Obr. 4.3 Komplexní model letounu VUT100 a materiálové rozložení jeho dílčích částí (MWS) 

Dosaženou shodu mezi vytvořenými simulačními modely, jež svou koncepcí odpovídají 

jednotlivým metodikám realizovaných testů lze pozorovat na grafech Graf 4.1, Graf 4.2, Graf 

4.3, Graf 4.4. První dva grafy reprezentují dosaženou shodu chování mezi provedenými 

měřeními a simulacemi z pohledu zjištěných povrchových proudů během testů LLDD 

a LLSC. Poslední dva uvedené grafy ilustrují dosaženou shodu výsledků pro variantu testů 

LLSF. 

Výrazné výkyvy v chování povrchových proudů v případě modelu vytvořeného pro 

LLDD (Graf 4.1), jež můžeme pozorovat ve frekvenční oblasti nad 10 MHz, jsou zapříčiněny 

samotnou zpětnou soustavou vodičů, která se snižující se vlnovou délkou začíná silně 
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rezonovat, a tím i přestává plnit svůj účel stálého a dobře definovaného buzení analyzované 

konstrukce letounu. Nepřirozené chování změřených výsledků, které lze pozorovat na počátku 

zvoleného frekvenčního rozsahu, je způsobeno zvýšenou úrovní šumu během měření (cca. 10 

- 100 kHz; [31]). Menší úrovňové špičky v okolí 750 kHz v případě pozic MC1 a MC2 

doposud nebyly průkazně vysvětleny. Jako jedna z možných teorií o jejich vzniku se nabízí - 

s ohledem na podstatu použité měřící sondy - lokální mírné ovlivnění (resp. vazba) měřící 

aparatury samotnou vytvořenou budící konstrukcí. 
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Graf 4.1 Porovnání povrchových proudů pro LLDD (pozice: oblast mezi první požární přepážkou (prostor 

motoru) a kokpitem - horní (MC1), levá boční (MC2), dolní (MC3)) 
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Graf 4.2 Porovnání povrchových proudů na pozici SC2 pro LLSC (H pol., AP2) 

Druhý z uvedených grafů (Graf 4.2) ilustruje dosaženou shodu v chování povrchových 

proudů na vnější straně trupu letounu nad boxem systému AHRS (SC2). Znázornění pozice 

sondy a její orientace vůči konstrukci letounu je znázorněna na přiloženém obrázku vpravo od 

grafu. Jak je z něj lze vyčíst, byly proudy měřeny ve směru hlavní osy letadla, což 
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v simulačním modelu přibližně odpovídalo ose X souřadného systému soustavy. Z porovnání 

uvedených výsledků simulace a měření ve směru této osy je jasně zřetelná jejich výborná 

shoda přibližně až do 180 MHz (garantovaná přesnost měřící soustavy byla pouze do 

100MHz). Důvodem, proč je možné pozorovat prakticky stejné chování simulovaných proudů 

i v ose Y je způsob použité detekce v rámci simulační úlohy - tři na sebe kolmé proudové 

smyčky, jež vyjadřují chování detekovaných proudů pomocí Ampér-Maxwellova zákona. 

Výhodou této metody je její nenáročnost (HW nároky na zápis, uchování a zpracování 

potřebných dat) a univerzálnost z hlediska použitého výpočetního prostředí. Nevýhodou této 

metody jsou limitní možnosti popisu definované trasy integrace a samotná integrace pole 

podél této trasy, což může za určitých okolností zapříčinit výrazné rozdíly ve zjištěném 

chování povrchového proudu, v závislosti na orientaci použité smyčky.  

Zbylé dva grafy znázorňují chování elektrického pole v blízkosti avionického panelu 

letounu (ART3) při jeho ozáření vertikálně (Graf 4.3) a horizontálně (Graf 4.4) 

polarizovaným zdrojem elektromagnetického pole pod úhlem 10˚ (vůči rovině země). 

Varianta "GND" reprezentuje simulační úlohu, kdy byl letoun umístěn nad ideálně vodivou 

zemní rovinou. Průběh s označením "Reference" představuje referenční data, jež jsou nutná 

pro kalibraci jejích výsledků (analogie běžných kalibračních dat při měření). Varianta 

s označením "Mirror" pak představuje simulační úlohu koncipovanou dle navržené koncepce 

separace dílčích příspěvků budícího zdroje, jež byla představena v kapitole Kap. 3. 

Jejich porovnáním je pak poukázáno na situaci, kdy idealizované podmínky a zvolená 

zjednodušení vytvořené simulační úlohy mohou zapříčinit značné rozdíly ve zjištěných 

výsledcích oproti samotnému měření, a to i navzdory skutečnosti, že byly tyto výsledky 

získány a následně zpracovány naprosto stejnými způsoby jako v případě měření. Z celkového 

porovnání výsledků uvedených simulačních variant a měření je pak zřejmé, že standardní 

přístup k popisu dané situace v těchto případech nelze použít (falešné rezonanční chování 

kalibrovaných výsledků - "normalizační chyba"), a je pro ně nutné nalézt nová řešení, 

obdobná jako zde navržená a, dle dosažené shody s výsledky měření, i ověřená koncepce. 
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Graf 4.3 Porovnání intenzit elektrického pole na pozici ART3 pro LLSF (V pol., AP1) 
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Graf 4.4 Porovnání intenzit elektrického pole na pozici ART3 pro LLSF (H pol., AP1; Mirror - dosaženo 

metodou separace dílčích příspěvků, GND - model umístněn nad ideální vodivou zemní rovinou) 

4.2 Shoda simulací s měřeními na letounu EV55 

Letoun EV55 byl během provedených analýz porovnáván v celkovém rozsahu frekvencí 

od 100 kHz až do 800 MHz. Obdobně jako v předchozím případě, i zde byla na nižších 

kmitočtech dosažená shoda porovnána pomocí zjištěného chování povrchových proudů 

v rozsahu 100 kHz až 100 MHz (LLDD: 10 kHz - 20 MHz; LLSC: 20 MHz - 100 MHz) a na 

vyšších kmitočtech pomocí elektrické intenzity pole v jeho vnitřním prostředí (100 MHz - 800 

MHz). 

Základní geometrický model letounu, který byl použit ve všech provedených 

simulačních analýzách, vychází z původní konstrukční geometrie prototypu letounu, jenž byla 

vytvořena v prostředí Catia v.5 a upravena do přijatelné podoby pomocí pre-processoru 

ANSA. [33] Nejvýznamnější úpravy a zjednodušení původní geometrie modelu letounu EV55 

jsou svým charakterem totožné s těmi, jež byly provedeny na modelu letounu VUT100 dle 

postupu uvedeného v Kap. 2.1. Takto upravenou geometrii modelu je možné vidět společně 

s materiálovým rozdělením jeho dílčích částí na níže uvedeném obrázku Obr. 4.4. 

Z materiálového pohledu je možné vytvořený model rozdělit do čtyř odlišných skupin, 

které se od sebe liší svými charakteristickými vlastnostmi. První tři z nich reprezentují tři 

velmi odlišné koncepce kompozitů, které byly na letounu použity. První skupina s označením 

"EP01" reprezentuje ty části letounu, jež jsou tvořeny uhlíkovým kompozitem s dodatečnou 

ochrannou vrstvou v podobě jemné měděné mřížky. Skupina s označením "EP02" zastupuje 

kategorii kompozitů, jejichž vrstvy jsou vytvořeny ze skelného laminátu a běžně se na letadle 

používají jako kryty pro anténní a radarové prvky. Třetí materiálová skupina s označením 

"GO18" představuje běžné uhlíkové kompozity, které, na rozdíl od první skupiny, nejsou 

nijak dodatečně chráněny. Do poslední materiálové skupiny pak spadají veškeré kovové části 

konstrukce, které jsou v simulačním modelu nahrazeny pomocí PEC aproximace. 

U všech z výše uvedených kompozitních materiálů byly v průběhu řešení projektu 

HIRF-SE měřením zjištěny jejich stínící a přenosové vlastnosti, aby pro ně bylo možné 

v rámci použitých simulačních prostředí vytvořit dostatečně přesné materiálové modely. [43], 
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[34], [44] (V případě popisu modelu pomocí prostředí CONCEPT II bylo nutné díky příliš 

velkým hardwarovým nárokům samotného výpočtu nahradit kompozity "EP01" a "GO18" 

pomocí PEC. Materiál "EP02" nebyl, obdobně jako u VUT100, během simulací zohledněn). 

Z pohledu nastavení simulační úlohy byl model stejně jako v předešlém případě umístěn 

nad ideálně vodivou zemní rovinu. Pro reprezentaci zdroje buzení byla opět použita 

standardní aproximace vzdáleného zdroje elektromagnetického pole pomocí rovinné vlny 

(hlavním důvodem nezačlenění modelu reálně použitých variant budících antén i v této situaci 

byly výše zmiňované velké hardwarové nároky na výpočet). 

 
Obr. 4.4 Komplexní model letounu EV55 a materiálové rozložení jeho dílčích částí (MWS) 

Dosaženou shodu mezi vytvořenými simulačními modely, jež svou koncepcí odpovídají 

jednotlivým metodikám realizovaných testů lze pozorovat na grafech Graf 4.5, Graf 4.6, Graf 

4.7 a Graf 4.8. První tři grafy reprezentují dosaženou shodu chování mezi provedenými 

měřeními a simulacemi z pohledu zjištěných povrchových proudů během testů LLDD 

a LLSC. Poslední potom ilustruje shodu výsledků pro variantu LLSF. 

Z prezentovaných výsledků na grafu Graf 4.5 lze opět pozorovat výbornou shodu mezi 

simulacemi a měřením až do frekvence 7MHz. Nad ní jsou opět viditelné silné výkyvy 

v chování sledovaných veličin způsobené rezonančními vlastnostmi použité zpětné soustavy 

vodičů. Důležitým poznatkem mimo tuto shodu je i skutečnost, že míra dosažené shody mezi 

simulacemi a měřením nebyla kompromitována ani rozdílnými podmínkami, v jejichž rámci 

byl letoun reálně a virtuálně testován (OATS vs. ideální zemní rovina a bezodrazové 

prostředí). To pak vede k závěru, že tento typ měřících metod, respektive jejich virtuální 

reprezentace, je závislá především na dostatečně přesném znázornění vytvořené konstrukce 

zpětných vodičů, jelikož ta je odpovědná za korektní buzení modelu letounu. Společně 

s výsledky uvedenými pro letoun VUT100 (Graf 4.1) pak toto porovnání také jasně 

naznačuje, že vytvořené simulační modely a s nimi spojená metodika jejich tvorby je pro tyto 

situace zcela dostačující na to, aby tyto analýzy mohly být bez větších obtíží integrovány do 

stávajícího certifikačního procesu letounu. 

Obdobné závěry již ale nelze dovodit pro variantu LLSC. Z porovnání změřených 

a simulovaných výsledků uvedených v grafech Graf 4.6 a Graf 4.7 je zcela zřejmé, že 

vzájemná shoda mezi nimi není nikterak dobrá, a to zejména v případech, kdy byla 

konstrukce letounu ozařována horizontálně polarizovaným zdrojem buzení (tato skutečnost je 
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o to zajímavější, že zjištěné výsledky v prostředích CST MWS a COCNEPT II nevykazovaly 

žádné výraznější vzájemné rozdíly). 

Podrobnou následnou analýzou bylo zjištěno, že tyto rozdíly jsou s největší 

pravděpodobností zapříčiněny nedostatečně realistickou reprezentací chování 

elektromagnetického pole, jež budí námi analyzovanou konstrukci letounu. Tento závěr mimo 

jiné podporuje i samotné chování simulovaných a měřených proudů, které svým charakterem 

odpovídá dopadům výrazně zhoršené čistoty polarizace v případě provedených měření. 
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Graf 4.5 Porovnání povrchových proudů pro LLDD (pozice: horní část trupu mezi křídly letounu) 
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Graf 4.6 Porovnání povrchových proudů na pozici SC2 pro LLSC (V pol., AP1) 
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Graf 4.7 Porovnání povrchových proudů na pozici SC2 pro LLSC (H pol., AP1) 

Poslední z uvedených grafů (Graf 4.8), obdobně jako v případě VUT100, znázorňuje 

chování elektrického pole v blízkosti avionického panelu letounu (FI5; strana pilota). Ačkoliv 

je prezentovaná shoda mezi zjištěnými výsledky velmi dobrá, nebylo jí dosaženo u všech 

sledovaných pozic. Velmi silné rozdíly mezi měřenými a simulovanými výsledky byly 

identifikovány u sledovaných oblastí, které byly zcela uzavřeny ve vnitřních prostorách 

kompozitových částí konstrukce letounu (např. prostor v nosové části; viz Obr. 4.4). Je tedy 

nasnadě, že tyto výrazné odchylky byly s největší pravděpodobností způsobeny především 

nevhodnou volbou jejich simulační náhrady, která nedostatečně přesně reprezentovala jejich 

skutečné přenosové vlastnosti (bližší diskuze je uvedena v disertační práci). 
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Graf 4.8 Porovnání intenzit elektrického pole na pozici FI5 pro LLSF (H pol., AP2) 
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4.3 Celkové shrnutí provedených analýz na letounech VUT 100 a EV 55 

Jak již bylo řečeno v úvodu, tato kapitola se zaobírala zjištěním a posouzením 

dosažitelné shody mezi výsledky simulačních analýz a certifikačních měření, které se běžně 

používají pro ověření způsobilosti letounu čelit silným elektromagnetickým polím, a to v co 

nejširším možném kmitočtovém rozsahu (VUT100: 10 kHz - 1GHz, EV55: 10 kHz - 800 

MHz). To se podařilo uskutečnit na dvou typech malých civilních semi-kompozitních letounů, 

jež byly proměřeny za dvou výrazně odlišných měřících podmínek (semi-anechoická komora, 

OATS) a simulovány pomocí dvou principiálně rozdílných simulačních metod (veškeré 

uvedené výsledky v této kapitole byly získány pomocí CST MWS. Ty, jichž bylo dosaženo 

pomocí prostředí CONCEPT II, jsou uvedeny pouze v disertační práci). 

Z provedených porovnání je zřejmé, že s pomocí dnes již běžně dostupných simulačních 

nástrojů lze dosáhnout dostatečně věrného popisu účinků vnějšího zdroje 

elektromagnetického pole i na tak geometricky a materiálově komplexních modelech jako 

jsou analyzované letouny VUT100 a EV55, a to jak v jejich blízkém okolí, tak i ve vnitřních 

prostorách. 

Takové potvrzení je z pohledu možného uplatnění simulačních analýz ve vývojovém 

a certifikačním cyklu ochrany letounu proti účinkům silných elektromagnetických polí velmi 

důležité, jelikož jasně prokazuje, jak věrohodné informace nám mohou tyto simulační modely 

během práce skutečně poskytnout. Význam tohoto poznání navíc umocňuje i samotný fakt, že 

až doposud nebyla obdobná analýza této problematiky v tak širokém měřítku nikde veřejně 

publikována. 

Bylo ale i názorně prezentováno, že ne vždy je dosažení realistického popisu chování 

zkoumaného letounu v simulačním prostředí natolik triviální, aby je šlo porovnávat 

s výsledky realizovaných měření bez důkladného zvážení všech možných rizik, které mohou 

být s reprezentací dané testové situace přímo svázány.  

Jako názorný příklad lze uvést rozdíly v obecně dosažitelné shodě mezi změřenými 

a simulovanými výsledky povrchových proudů u testových variant LLDD a LLSC, zejména 

pak u letounu EV55, který byl měřen na připraveném OATS. Ty jsou zapříčiněny nejenom 

rostoucími nároky na přesnou reprezentaci vytvořeného simulačního modelu se snižující se 

vlnovou délkou, ale i úskalími, které jsou spojeny s vhodným výběrem způsobu popisu jeho 

reálného vybuzení, či potřebou dostatečně věrného popisu charakteristických vlastností 

některých z jeho materiálové komplexnějších partií (kompozitní a dielektrické prvky 

konstrukce). 

Pokud pak v rámci virtuálních analýz dokážeme nastavit simulační modely tak, aby 

dostatečně věrně reprezentovaly realitu a podmínky certifikačních měření, budeme schopni 

dosažené výsledky zkoušek významným způsobem podpořit i v těch oblastech, kde již 

samotná metodika běžně prováděných testů nemusí zaručovat ideální prověření testovaného 

letounu v takovém rozsahu, jak bychom si v ideálním případě představovali, a to včetně jeho 

chování za situací, které nejsou dosavadními testy adekvátně postižitelné 

Ruku v ruce s tím se také přímo nabízí využití simulačních analýz i při zajišťování 

a prokazování způsobilosti letounu čelit rušivým účinkům elektromagnetického pole ve všech 

jeho následujících vývojových verzích, což je v dnešní době velmi intenzivně diskutováno 

mezi předními evropskými leteckými výrobci a agenturou pro bezpečnost v letectví (EASA) 

[12]. 
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5 Závěr 

Na základě úvodní diskuze o vývoji dosavadních přístupů k návrhu a posouzení ochrany 

letadel před účinky elektromagnetických polí a rozboru aktuálních problémů spojených 

s využitím simulací při analýzách letadel z pohledu EMC, byly stanoveny tři základní cíle 

disertační práce, jejichž vlastní řešení je v této práci popsáno ve třech samostatných 

kapitolách. 

V první z nich (Kap. 2) je popsáno řešení praktických problémů spojených s přípravou 

dostatečně věrné geometrické reprezentace modelu letounu (VUT100), úskalí spojená 

s vhodným zohledněním chování kompozitních materiálů definováním jejich základních 

charakteristických vlastnosti vyjádřených pomocí zjednodušených náhrad (chráněný GFC), 

a dopady vybraných partií simulačního modelu na změny v chování elektromagnetického pole 

v jeho blízkém okolí a vnitřním prostoru. 

Tyto poznatky pak byly využity v další částí práce (Kap. 3), která se zabývala jak 

základními problémy spojenými s realistickou reprezentací vytvořeného simulačního modelu 

vůči jeho měřené předloze, tak i posuzováním reálně dosažitelné míry shody mezi výsledky 

jednotlivých simulačních analýz a experimentálně provedených měření. 

V první části byla shoda diskutována skrze porovnání výsledků simulací letounu 

VUT100 s jeho orientačními měřeními provedenými v rámci projektu ARTEMIS (ID: FT-

TA4/043). Druhá část - v důsledku zjištěných výrazných rozdílů výsledků v předešlé části - 

byla věnována obdobnému ověření na zjednodušeném referenčním modelu trupu letounu, 

který byl, na rozdíl od orientačních měření letounu, proměřen v definovaném prostředí semi-

anechoické komory. To poskytlo dostatek podkladů pro posouzení mezní dosažitelné shody, 

které lze mezi aplikovanými simulačními prostředky a měřeními v této oblasti skrze 

vytvořené simulační modely reálně dosáhnout. 

Praktické zkušenosti z obou předchozích etap pak byly využity v průběhu finálních 

simulačních analýz prototypových verzí letounů VUT100 a EV55 [48]. Ty jsou v rámci 

kapitoly Kap. 4 porovnány a detailně diskutovány s výsledky měření, jež byly provedeny 

během řešení projektu HIRF-SE (GA: 205294) dle platných doporučení pro certifikaci 

letounu [24] (viz Kap. 4.1, Kap. 4.2). Jejich celkově dosažená shoda a prokázaná schopnost 

identifikovat pomocí simulací příčiny vzniklých vzájemných nesouladů mezi jednotlivými 

variantami vytvořených úloh a realizovaných testových měření (LLDD, LLSC, LLSF), a to 

nejenom nezávisle na typu letadla, ale i na prostředí v němž se nacházelo (semianechoická 

komora, OATS), zde pak jasně dokazují jak výhodnost začlenění numerických analýz 

elektromagnetického pole do zavedeného procesu vývoje elektronických systémů letadel 

a jejich ochrany, tak i na úspěšné splnění všech stanovených cílů této disertační práce. 

Výsledky dosažené během řešení jednotlivých cílů této práce byly kontinuálně 

publikovány mimo jiné na následujících mezinárodně uznávaných konferencích: 17th 

International Conference on Microwaves, Radar and Wireless Communications MIKON-2008 

[47], International Conference on Electromagnetics in Advanced Applications ICEAA 2011 

[22], EMC Europe Workshop 2009 - Materials in EMC Applications [21], 6th European 

Conference on Antennas and Propagation (EUCAP-2012) [45] a European Electromagnetics 

2012 (EUROEM2012) [46]. 
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