
Oponentský posudek disertační práce  

 
Téma disertační práce: Konstrukční optimalizace elektro-hydrostatického válce pro letadla 

v kategorii všeobecného letectví 
 

Autor disertační práce: Ing. Jan Kraus 
 

Oponent disertační práce: doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. 

Ústav automatizace a informatiky  

Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně 

 

 

K posouzení byla předložena vlastní disertační zpráva o rozsahu 103 stran a složka s 5 

přílohami o rozsahu 42 stran. 

Oponovaná práce souvisí s problematikou řízení letadel a detailně se zabývá výběrem 

konstrukčního řešení pro silové působení na řídicí plochy letadla. Vychází se z toho, že koncová 

síla je vykonávána přímočarým hydromotorem, přičemž jeho řízení polohy a rychlosti má více 

možných variant. V oponované práci jsou uvažovány a různým způsobem srovnávány tři různé 

koncepce ovládání tlakového oleje do hydromotoru. V praxi je takový subsystém nazýván 

elektro-hydrostatickým aktuátorem (EHA) a nahrazuje dřívější servomechanismy (posilovače) 

řízení letounu. 

 

Aktuálnost tématu 

Tématika oponované práce je vysoce aktuální. Letecká technika patří mezi nejnáročnější 

obory průmyslové výroby a tento segment trhu vyžaduje trvalý rozvoj nových konstrukcí a 

přístupů. To platí zejména pro aplikace nových subsystémů řízení letu, kde je pokrok 

nejintenzivnější, včetně stále většího zastoupení elektroniky a tím i množství variant řešení je 

stále širší. Proto je aktuální hledat optimální a kvazioptimální řešení z různorodých hledisek 

současně, tj. z hlediska konstrukčního, bezpečnostního, ekonomického, dynamických 

vlastností, atd.  Předložená práce ukazuje, že klasický optimalizační přístup pomocí 

optimalizačních funkcí zde není vhodný a při výběru EHA je žádoucí dávat přednost 

konstrukčním a dynamickým kritériím. 

 

Splnění stanovených cílů 

Cíle práce jsou definovány v kap. 11. Zásadní je rozhodnutí orientovat se na 3 koncepce 

elektro-hydrostatických aktuátorů, lišících se ovládáním průtoku oleje do hydromotoru. Velmi 

správně je zvolena analýza vlastností dotyčných EHA prostřednictvím přechodových a 

frekvenčních charakteristik. K tomu bylo nezbytně nutné sestavit detailní matematické modely 

a výpočtově realizovat velkou řadu různorodých simulačních analýz. Tuto náplň úkolu lze 

považovat za dominantní cíle disertační práce a konstatuji, že doktorand tyto cíle splnil. 

Optimalizační část úlohy je obsažena v kap. 16 a hlavně v kap. 17. V příloze jsou výsledky 

laboratorních experimentů, které jsou nad rámec stanovených cílů. 

 

Postup řešení problému, výsledky disertace, přínosy doktoranda 

Modelové práce a simulační analýzy se uskutečnily v prostředí Lab VIEW od fy National 

Instruments. Pro daný účel by byl vhodnější produkt Matlab/Simulink s nadstavbou 



SimHydraulics, se kterým je práce racionálnější. Z didaktického hlediska je naopak 

chválihodné, že doktorand zvládnul problematiku i s omezenými prostředky, které měl 

k dispozici. Výsledkem dizertace jsou poznatky ze simulací, které umožňují posoudit vhodnost 

tří konstrukčních řešení elektro-hydrostatického aktuátorů pro řízení letadla. Pro uvažované 

varianty byly rozsáhlými zkouškami nalezena doporučení pro provedení a volbu parametrů 

strojních i elektronických částí. Použitím těchto doporučení se lze přiblížit optimálnímu řešení 

dané problematiky. Přínosem doktoranda je analytický přístup k řešení rozsáhlé úlohy a vhodné 

skloubení jeho teoretických a praktických vědomostí.  

 

Význam pro praxi a rozvoj vědního oboru 

Výsledky disertační práce budou jistě použitelné jak ve výrobním podniku kde je doktorand 

zaměstnán, tak i v jiných závodech letecké výroby. Přínos je tedy spíše pro praxi, zejména pro 

konstruktéry leteckých komponent. Pro vědní obory je ukázkou jak správně využívat 

modelování a simulace k řešení složitějších problémů. 

 

Formální úprava disertační práce 

Jazyková úprava je přijatelná. Rozdělení do kapitol mohlo být strukturovanější. Označení 

obrázků v textu hranatou závorkou je nestandardní. Až na výjimky nejsou v práci odkazy na 

literaturu a na původ rovnic. U přechodových charakteristik jsou nesprávně použity (zaměněny) 

pojmy doby náběhu a doby průtahu. 

 

Závěr 

Předložená disertační práce uchazeče odpovídá dle mého názoru obecně uznávaným 

požadavkům k udělení akademického titulu doktora v daném oboru. 

 

 

Vyjádření k předloženým tezím, které mají být vytištěny v Edici PhD Thesis.  

Část vyjádření viz odstavec „Formální úprava …“. Pro účely tisku je žádoucí texty lépe 

rozčlenit, částečně zkrátit, atd. 
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V Brně, dne 27.5.2016                                              Doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. 


