
Oponentský posudek disertační práce pana 

Ing. Zdeňka Ančíka 

na téma 

MECHATRONIC DESIGN AND VERIFICATION OF AUTONOMIC 

THERMOELECTRIC ENERGY SOURCE FOR AIRCRAFT APPLICATION 

 

Předložená práce se zabývá mechatronickým návrhem a ověřením autonomního termoelektrického 

zdroje energie pro letecké aplikace. 

 

Téma této disertační práce lze bezesporu označit jako aktuální. Použití samostatných lokálních zdrojů 

el. energie pro napájení senzorických uzlů (ať již v oboru letecké techniky či jiných odvětvích) 

prochází v posledních letech nebývalým rozvojem. Tento rozvoj je mimo jiné podpořen výrazným 

zlepšením parametrů termoelektrických modulů v poměru k jejich cenové dostupnosti a rovněž 

optimalizací energetické účinnosti měničů a senzorů, které mají být těmito moduly napájeny. 

Výhledově lze očekávat další rozvoj této oblasti, na kterou je předložená disertační práce přímo 

zaměřena. 

 

Cílem disertační práce je návrh (podpořený komplexními výpočetními modely), realizace a 

experimentální ověření prototypu autonomního zdroje energie pro letecké aplikace. Lze konstatovat, 

že tento cíl byl v plném rozsahu splněn. 

 

Autor k dosažení cílů využil moderních postupů, zejména pokud jde o komplexní výpočetní modely, 

kterými jsou návrhy podloženy. Předložená práce je rozdělena do celkem 15 kapitol. 

Úvodní kapitoly se zabývají zejména popisem aktuálního stavu vývoje v oblasti autonomních 

termoelektrických zdrojů a popisem základních fyzikálních principů, které se zde uplatňují.  

Za důležitou považuji zejména 4. kapitolu, kde jsou popsány tři již vyvinuté termoelektrické zdroje 

pro aplikaci v letecké technice a graficky prezentovány výsledky jejich chování v průběhu testů. U 

této kapitoly mi trochu schází hlubší rozbor prezentovaných výsledků (který je omezen pouze na 

konstatování, že zařízení vyhovují požadavkům) a také celkové posouzení koncepcí těchto zařízení, 

alespoň z hlediska případné využitelnosti známých konstrukčních řešení pro splnění cílů disertační 

práce.  

Velkou důležitost přisuzuji rovněž 8. kapitole, ve které jsou uvedeny požadavky na parametry 

navrhovaného termoelektrického zdroje a identifikace okrajových podmínek v místě jeho 

plánovaného umístění. Tato kapitola je poměrně stručná a některé uvedené skutečnosti by si 

zasloužily výstižnější popis (není například zřejmé, zda se uvedená operační teplota týká teploty částí 



letadla, motoru či okolního vzduchu, zda lze v navrhovaném místě umístění využít chlazením 

proudícím okolním vzduchem, atd.). 

V následující (9.) kapitole jsou uvedeny parametry dvou komerčně dostupných termoelektrických 

modulů, které byly zvoleny pro další výpočetní simulace a návrhy. Domnívám, se že by se zde hodilo 

zmínit také důvod výběru právě těchto dvou modulů a zda jsou na trhu dostupné i jiné moduly 

s méně či více vyhovujícími vlastnostmi. 

Desátá kapitola se zabývá reálným testováním vybraných modulů. Považuji to za velice přínosné, 

neboť komerčně nabízené moduly občas nedosahují avizovaných parametrů.    

Jedenáctá kapitola je nejobsáhlejší a zabývá se výpočetními modely jednotlivých termoelektrických 

modulů, které byly realizovány pomocí MKP softwaru, i včetně všech důležitých nelinearit chování. Je 

potěšitelné, že se povedlo dosáhnout poměrně těsných shod mezi MKP výsledky a vlastnostmi 

prezentovanými v dokumentaci k modulům. Takto odladěné modely pak posloužily jako základ 

k modelům prototypů celého zařízení, prezentovaných v kapitole 13.  

Třináctá kapitola je pomyslným vyvrcholením celé práce. Autor zde prezentuje jak výsledky 

výpočetních modelů, tak i výsledky reálných měření na zhotovených prototypech autonomních 

termoelektrických zdrojů. V práci jsou popsány celkem tři prototypy využívající stejného typu 

termoelektrického modulu. Velice kladně hodnotím, že došlo k realizaci těchto prototypů a 

experimentálnímu ověření jejich chování, včetně porovnání s výsledky MKP modelů. Výsledný 

prototyp „B“ plně splňuje vytyčené cílové parametry.  

V této kapitole se však také naplno projevila dle mého názoru asi jediná výraznější slabina předložené 

práce, kterou jsou chybějící souvislosti mezi výpočetními modely a jednotlivými konstrukčními 

návrhy. Nejen tato třináctá kapitola obsahuje v názvu slovní spojení „mechatronický návrh“; jsou zde 

však prezentovány víceméně pouze výsledky se stručným konstatováním zda jsou vyhovující či 

nikoliv. Nejsou zde vůbec nastíněna žádná vodítka vedoucí například k návrhu rozměrů a žebrování 

chladiče modulů, ani proč byl ke konstrukci prototypů zvolen zrovna příslušný typ modulu v 

paralelním zapojení, atd. Nepochybuji o tom, že autor jednotlivé aspekty návrhu důkladně zvažoval a 

propočítával, je proto škoda, že to v práci není zmíněno. 

Na druhou stranu, předložená práce rozhodně není obsahově chudá. Z hlediska přístupu využívajícího 

výpočetní modelování ji lze označit za téměř vzorovou ukázku při návrhu termoelektrického zdroje 

energie, kdy je uvažována přímá interakce tepelných i elektrických procesů, a to i se 

započtením nelinearit řady parametrů souvisejících s vlastnostmi zvolených termoelektrických 

materiálů. V tomto ohledu lze tuto práci považovat za velmi inspirativní a přínosnou pro tento obor.     

Je potřeba vyzdvihnout, že celá práce je psána v anglickém jazyce. Text práce je dobře srozumitelný, 

stručný a zároveň výstižný, což usnadňuje čtení a pochopení i čtenáři s ne zcela brilantními 

jazykovými znalostmi.  

Rovněž po formální stránce není práci příliš co vytýkat. Drobné chybky typu nesprávných jednotek 

(str. 35) či zkomolených odkazů na některé obrázky (str. 123), zdroje (str. 62) a kapitoly (str. 109) lze 

považovat opravdu jen za výjimečné překlepy, které nijak nebrání pochopení obsahu práce. 



Také grafická úroveň práce je na velmi vysoké úrovni. Drobnou poznámku lze vznést pouze ke 

grafům. Na obr. 120, 121 a 129 se jeví jako zbytečné vykreslovat prakticky konstantní ustálené 

hodnoty pomocí vodorovných křivek. Zobrazení hodnot např. formou sloupcových grafů by zde bylo 

zřejmě vhodnější. V práci jsou rovněž některé hodnoty prezentovány zároveň pomocí grafů i tabulek. 

Používat zdvojený způsob vyjádření téhož považuji za zbytečné.  

 

Práce celkově působí hutným a na výsledky bohatým dojmem, zabývá se aktuálním tématem, jež je 

zpracováno velmi komplexním způsobem, který v dnešní době není obvyklý.   

Domnívám se proto, že udělení akademického titulu Ph.D. autorovi této práce lze jednoznačně 

doporučit.  

 

Pokud jde o předložené teze k dizertační práci, myslím, že obsahují všechny potřebné náležitosti a po 

doplnění autorova životopisu budou plně odpovídat svému účelu. 

 

 

 

   V Tišnově dne 3.1. 2016 

 

Ing. Michal Sikora, Ph.D. 

R & D department Analyst 

Sobriety s.r.o. 

       

 

 

 

 

 

 

 



Otázky oponenta k obhajobě: 

1) V práci nejsou nikde uvedeny hodnoty tepelných toků skrze TEM. Můžete tento tok např. u 

prototypu B uvést a vyčíslit na jeho základě celkovou účinnost termoelektrické přeměny v 

nominálním pracovním režimu?  

 

2) Navržený zdroj energie má být umístěn na motoru TS100. Je zde nějaké nebezpečí, že by 

bezprostředně po startu motoru mohlo dojít k překročení sledovaných parametrů motoru 

ještě dříve, než se termoelektrický zdroj dostatečně prohřeje a začne dodávat energii 

senzorům?  

 

3) V oblasti letecké techniky je určitě důležité sledovat hmotnosti jednotlivých zařízení, 

obzvláště těch, která se na letadle budou vyskytovat ve velkém počtu. Mohl byste proto 

porovnat celkovou hmotnost navrženého termoelektrického zdroje např. s hmotností 

senzorických zařízení, která mají být tímzo zdrojem napájena? Dokážete si alespoň hrubě 

představit a odhadnout případnou redukci hmotnosti zdroje, pokud by se měl sériově 

vyrábět?  

 

4) Simulace ukázaly, že prototyp C má výrazně vyšší výkonový potenciál než prototyp B, 

plastové šrouby prototypu C však nevyhověly z hlediska tuhosti. Napadá Vás jiné možné 

řešení, jak omezit tepelný tok kovovými šrouby použitými u prototypu B?  


