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1 ÚVOD

S rozvojem průmyslu a nových technologií  používaných v průmyslové výrobě 
rostou požadavky na používané materiály. Jinak tomu není ani u letecké dopravy. 
Snížení  spotřeby paliva se  výrobci  letadel  snaží  dosáhnout  například snižováním 
hmotnosti  letadel  náhradou  některých  části  kovového  draku  letadla  částmi 
kompozitními. 

Ačkoliv byly doposud kompozitní materiály používány hlavně pro stavbu malých 
letadel,  v prosinci  2009 vzlétlo první velké komerčně vyráběné proudové letadlo 
Boeing  787  Dreamliner  pro  330  pasažérů,  které  je  z  poloviny  vyrobeno  z 
kompozitních částí a má oproti stejnému modelu z hliníku o 20 % nižší spotřebu 
paliva [1]. Kromě úspory hmotnosti vede použití materiálů odolných proti korozi k 
dalším výhodám, jako např. snadnější a levnější údržba či delší životnost letounů, 
což vede k dalším úsporám. 

Elektromagnetické  prostředí,  ve  kterém dnes letadla operují,  je  rušeno velkým 
množstvím  radiových  služeb.  Toto  prostředí  přímo  ovlivňuje  přístroje  letadla,  a 
proto je důležité znát stínící účinnost trupu letadla, tedy i jeho kompozitních částí. 
Elektromagnetické modely letadel umožní návrhářům již v ranném stádiu návrhu 
postihnout  taková  ohrožení  letounu  a  vyhnout  se  tak  zbytečným  výrobním 
nákladům.

Kompozitními  materiály  používanými  pro  stavbu  letadel  se  rozumí 
několikavrstvá  epoxidová  nebo  polyesterová  pryskyřice  vyztužená  uhlíkovými 
vlákny (carbon fiber reinforced composites CFRC) [2]. Pro další zvýšení pevnosti 
kompozitního  materiálu  a  pro  zvýšení  stínící  účinnosti  je  mezi  vyztužené 
pryskyřicové  desky  vkládána  kovová mřížka.  Kompozitní  části  mají  samozřejmě 
menší  stínící  účinnost  než  kovový  trup  letadla,  ale  tato  nevýhoda  je  vyvážena 
požadovaným snížením hmotnosti letadla a tím i menší spotřebou. 

Použití numerického přístupu k modelování kompozitů jako ztrátových materiálů 
vložených do dielektrického prostředí vede k obrovským výpočetním problémům 
[3,4,5]. Náročnost modelování nesnižuje ani jejich vícevrstvá struktura. Jedním ze 
způsobů, jak tomuto jevu zabránit,  je nahradit  vícevrstvé kompozitní  materiály v 
numerických  modelech  letadel  jednovrstvým  homogenním  ekvivalentem, 
chovajícím se v elektromagnetickém poli stejně jako kompozit. Homogenní náhrada 
je  v  numerických  modelech  diskretizována  mnohem  hrubší  sítí  a  snižují  se  tak 
paměťové nároky a výpočetní náročnost modelu. 

Pro  nalezení  homogenního  ekvivalentního  materiálu  bylo  navrženo  několik 
metod.  Nově  navrhovaným  přístupem  je  použití  globálních  optimalizačních 
algoritmů s využitím multikriteriálního přístupu k nalezení kmitočtového průběhu 
komplexních  parametrů  ekvivalentního  materiálu.  Takto  navržený  ekvivalentní 
materiál splňuje požadavky na vysokou přesnost i nízkou výpočetní náročnost.
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2 CÍLE DIZERTAČNÍ PRÁCE

• Metodika numerické analýzy kompozitních materiálů

První  část  práce  by  se  měla  zaměřit  na  vytvoření  komplexního  popisu 
kompozitních  materiálů  a  vytvoření  realistického  3D  modelu  kompozitního 
materiálu,  včetně  správného  výběru  výpočetního  solveru  a  nastavení  parametrů 
modelu v programu CST Microwave Studio (CST MWS). 

Realistický  model  kompozitního  materiálu  by  měl  respektovat  skutečnou 
strukturu  a  vlastnosti  použitých  materiálů,  jako  je  použití  epoxidové  pryskyřice 
vyztužené uhlíkovými vlákny s různou orientací, respektování anizotropie vodivosti 
vláken, prozkoumání možnosti  zohlednění vlivu nelinearity chování kompozitních 
materiálů  v  elektromagnetickém  poli  včetně  posouzení  vlivu  složitosti  popisu 
materiálů  na  získané  výsledky.  Platnost  tohoto  modelu  by  měla  být  ověřena 
měřením.

• Metodika syntézy ekvivalentních náhrad

Druhá část práce by se měla zaměřit na vytvoření metodiky náhrady kompozitů s 
využitím  optimalizačních  algoritmů  a  vytvoření  metodiky  zpětné  implementace 
ekvivalentních náhrad do různých simulačních prostředí. 

Znalost  chování  kompozitního  materiálu  v  elektromagnetickém poli  získaná  v 
prvním bodě této práce bude využita pro sestavení inverzní úlohy, jejímž cílem bude 
co  nejpřesnější  odhad  parametrů  ekvivalentního  materiálu,  konkrétně  určení 
kmitočtového průběhu komplexní permitivity charakterizující náhradní materiál. 

Určení  vhodné  metody  pro  optimalizační  úlohu  je  nedílnou  součástí  nalezení 
správného,  rychlého  a  přesného  řešení.  V  této  části  práce  bude  porovnán 
jednokriteriální  přístup  s  multikriteriálním  přístupem  a  bude  diskutován  vliv  na 
přesnost výsledku náhrady kompozitního materiálu.
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3 ÚVOD DO PROBLEMATIKY

Dříve nebyly vlivy elektromagnetického pole šířícího se skrz kovové stěny letadel 
příliš  zkoumány,  protože  velikost  elektromagnetického  pole  uvnitř  letadla  byla 
zanedbatelná, oproti velikosti pole na povrchu letounu. Ale vzhledem k tomu, že 
kompozitní materiál má přibližně tisíckrát menší stínící účinnost než kovy, je třeba 
se  touto  záležitostí  podrobněji  zabývat.  Během  posledních  let  bylo  provedeno 
několik  studií  s  cílem  definovat  parametry  kompozitních  materiálů,  jako  jsou 
elektrická vodivost a dielektrická permitivita, a vytvořit teoretické modely sloužící k 
posouzení stínící účinnosti materiálu. Tyto modely jsou dále využitelné například k 
nahrazení nehomogenních kompozitů homogenními ekvivalenty. 

Pro numerické  modely  kompozitů  se  nejčastěji  používají  dvě  metody,  metoda 
konečných  diferencí  (FD)  a  metoda  konečných  prvků  (FEM).  Technika  FDTD 
získala obrovskou popularitu díky své univerzálnosti a schopnosti zvládnout složité 
struktury,  zvlášť  pokud  v  materiálu  existují  nelinearity  a  je  požadována  časová 
analýza [8]. Klasické numerické přístupy používané na počátku pro charakterizaci 
kompozitů  byly  výpočetně  i  časově  velmi  náročné.  Při  použití  prostorového 
diskretizačního  kroku,  který  je  v  souladu  s  elektrickými  a  geometrickými 
vlastnostmi  kompozitního  materiálu,  docházelo  díky  vícevrstvé  nehomogenní 
struktuře  ztrátového  kompozitu  k  neúměrnému  nárůstu  množství  diskretizačních 
buněk [8]. 

První  z  metod  používaných  pro  snížení  počtu  diskretizačních  buněk  byl 
“subgriding”,  tzn.  metoda  lokálního  zjemnění  diskretizační  sítě.  Bohužel  při 
modelování kompozitů se tato metoda projevila jako nedostatečná,  protože rozdíl 
velikosti prostorového kroku hrubé a jemné sítě je u kompozitní struktury vyšší než 
4-6 řádů, a to způsobuje numerické odrazy na hranách sítě. Dochází tak ke snížení 
přesnosti výsledku [3].

Z tohoto důvodu bylo vytvořeno několik základních aproximačních  přístupů k 
modelování vícevrstvých kompozitních struktur. 

Prvním přístupem je vytvoření ekvivalentních vrstvových modelů, které eliminují 
potřebu řešení prostorového rozložení vláken [4, 9, 10]. V roce 1978 navrhl Casey 
[10]  přístup,  který  aproximoval  vláknový  kompozit  jednou  homogenní  oblastí 
popsanou pomocí  efektivních  parametrů,  které  jsou  konstantní  přes celou  oblast. 
Toto zjednodušení je možné uvažovat, pokud vzdálenost mezi vlákny je menší než 
jedna  desetina  vlnové  délky  v  okolním prostředí.  V  roce  2005  byl  tento  model 
zpřesněn  zavedením  třívrstvého  ekvivalentního  modelu  [9],  ve  kterém  jsou 
parametry kompozitu popisovány neuniformními tenzory permitivity a permeability. 
Tento  model  je  založen  na  úvaze,  že  je  možné  vyjádřit  elektromagnetické  pole 
rozptýlené na periodické struktuře jako mocninnou řadu periody (perioda = velikost 
periodické elementární buňky) [4]. 
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Navržený  model  má  tři  úrovně  aproximace,  jež  se  liší  různou  úrovní  detailů 
struktury. První model má prostřední vrstvu nehomogenní ve směru osy z (tedy ve 
směru  vláken).  Permitivita  prostředí  je  pak funkcí  ve směru  osy  z.  První  a  třetí 
vrstva jsou homogenní a reprezentují dielektrickou epoxidovou matrici. Tento model 
zachycuje většinu detailů vláknových kompozitů a svou přesností se blíží úplnému 
numerickému FEM modelu (přesnost 10-4). Je vhodný pro modelování kompozitů s 
vyšší  vodivostí  a  na  vyšších  kmitočtech.  Druhý  model  má  prostřední  vrstvu  již 
homogenní. Tato aproximace umožňuje rychlejší určení hledaných parametrů a je 
dostatečně  přesná  na  nižších  frekvencích  (přibližně  do  4  GHz).  Třetí  model  je 
nejjednodušší, obsahuje nejméně detailů a je ze všech tří modelů nejméně přesný. 
Celý  objem  kompozitu  je  nahrazen  jednou  homogenní  vrstvou  s  konstantními 
ekvivalentními parametry. U tohoto modelu začala přesnost výrazně klesat na 2,5 
GHz. 

Tyto  třívrstvé  ekvivalentní  modely  jsou  používány  pro  výpočet  koeficientů 
přenosu,  odrazu  a  stínící  účinnosti  kompozitu  jak  metodou  FEM  [9,  11],  tak 
metodou  FDTD  [4].  Pro  výpočet  metodou  konečných  diferencí  je  nejčastěji 
používán třívrstvý homogenní model doplněný o okrajové podmínky [4]. Analýza 
šíření elektromagnetického pole skrz kompozitní desku je prováděna ve frekvenční 
oblasti. Je vypočten koeficient přenosu a matice povrchové impedance. Po té jsou 
aplikovány efektivní okrajové podmínky v časové oblasti, které popisují vztah mezi 
TE a TM složkami pole, tečné na vnější povrch desky [4, 12]. 

Druhý přístup je  založen na nahrazení  kompozitu  okrajovými podmínkami  [5, 
13].  Řádné  impedanční  podmínky  mohou  omezit  analýzu  jen  na  dielektrické 
prostředí. Každá vrstva kompozitu je brána jako homogenní anizotropní nekonečně 
tenká vrstva. Elektrické parametry vrstvy jsou opět tenzory permitivity a vodivosti. 
V  těchto  modelech  se  zanedbávají  feromagentické  vlastnosti  kompozitu  a 
magnetická  permeabilita  je  nastavena  na  permeabilitu  ve  volném prostoru  [13]. 
Pokud bychom chtěli zahrnout efekty magnetického pole, je třeba zvolit jiný přístup, 
např. [3]. 

Třetí  přístup  je  založen  na  principu  periodických  struktur  [14].  Kompozitní 
materiál je modelován jako ztrátové periodické pole vodivých vláken vložených do 
dielektrické matrice. V [14] byl navržen “filament-current phase-correction model”. 
V prvním kroku se předpokládá, že proud se v kompozitu šíří podél středu vodivých 
vláken  a  vliv  vláken  je  reprezentován  pomocí  rozptylu  pole,  které  je  vybuzeno 
těmito  proudy.  V druhé  fázi  je  provedena  fázová  korekce.  Pro  fázovou  korekci 
modelu  je  oblast  s  vlákny  nahrazena  tenkou  Floquetovou  vrstvou,  na  které  je 
vybuzeno nekonečné množství Floquetových módů. Tento model byl vyvinut pro 
určení  stínící  účinnosti  vláknových  kompozitů  a  zjištění  rozptylových  ztrát  ve 
vláknové  výztuži  a  frekvenčně  selektivních  vlastností  kompozitů  na  vyšších 
frekvencích.  Při  určení  proudů  ve  vláknech  a  reprezentaci  mřížky  vláken  jako 
Floquetovy vrstvy s fázovou korekcí může tento model být efektivní pro analýzu 

8



komplikované periodické struktury kompozitu s redukovaným výpočetním časem i 
výkonem [14]. 

Syntetické modely by se daly považovat za podskupinou modelů numerických, 
protože vznikají v simulačních nástrojích, které využívají různé numerické metody 
pro  analýzu  rozložení  elektromagnetického  pole.  Pro  modelování 
elektromagnetického pole se v simulátorech používají dva základní přístupy. 

Prvním přístupem je modelování v kmitočtové oblasti, kdy analýza struktury v 
ustáleném harmonickém stavu probíhá na zadaném kmitočtu. Analýza v kmitočtové 
oblasti je poměrně snadná. Hlavní nevýhodou tohoto přístupu je to, že ve skutečnosti 
se téměř žádná struktura nevyskytuje v ustáleném harmonickém stavu.  Navíc při 
analýze struktury na velkém rozsahu kmitočtů je třeba analýzu provádět opakovaně 
pro každý kmitočet, aby bylo toto pásmo pokryto s dostatečným rozlišením, což je 
neefektivní a časově náročné. Další nevýhodou tohoto přístupu je to, že analýzy běží 
nezávisle  na  těch  ostatních  a  nedochází  k  přenosu  relevantních  informací  mezi 
jednotlivými výpočty [15]. 

U analýzy struktur v časové oblasti předpokládáme, že počítané veličiny se v čase 
mění  neharmonicky.  Při  analýze  v  časové  oblasti  je  struktura  buzena  úzkým 
impulzem s relativně širokým kmitočtovým spektrem. Při použití takového budícího 
impulsu dostáváme při jednom výpočtu informaci  o chování struktury v širokém 
pásmu  frekvencí.  Navíc  se  u  tohoto  přístupu  počítá  s  předcházejícím  stavem 
struktury, což přispívá k dalšímu zpřesnění výsledků [15]. 

Několik  syntetických  modelů  bylo  vytvořeno  ke  zjištění  chování  kompozitní 
struktury v elektromagnetickém poli a ke zjištění vlastností kompozitu. Modely byly 
vytvořeny  s  různým stupněm  detailu,  aby  bylo  možné  posoudit  vliv  detailů  na 
přesnost výsledku. Pro vytvoření syntetických modelů bylo použito CST Microwave 
Studio,  což  je  kompletní  nástroj  pro  3D elektromagnetické  simulace.  Přenosové 
parametry  získané  z  těchto  modelů  poslouží  jako  referenční  hodnota  do 
optimalizačního procesu.

4 MODEL KOMPOZITU

V programu CST Microwave Studio bylo vytvořeno několik  modelů  s různým 
stupněm  detailu,  pro  posouzení  jeho  vlivu  na  přesnost  výsledku.  Z důvodů 
omezeného  místa  je  zde  uveden  pouze  reálný  model  s nejvyšší  úrovní  detailu. 
Všechny posuzované modely kompozitu  byly umístěny ve vlnovodu R100, kvůli 
porovnatelnosti  modelu  s měřením.  Struktura  je  buzena  transverzálně  elektrickou 
vlnou  TE10 a  vlnovod  je  zakončen  portem s  absorpční  vrstvou,  která  má  za  cíl 
potlačit  odražené  vlny.  Úloha  je  řešena  pro  kolmý  dopad  vlny.  Umístěním 
kompozitu do vlnovodu byla simulace zdola omezena kritickou frekvencí vlnovodu 
R100 (6,5 GHz). 

Kompozitní  materiál  je  tvořen  dvěma  deskami  homogenního  dielektrika  o 
tloušťkách 1 mm, z epoxidové pryskyřice s permitivitou  εm = 4 a vodivostí  σm = 0 
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S/m. Mezi ně je vložena měděná mřížka. Do každé vrstvy epoxidové pryskyřice je 
přidána vrstva pletené výztuže z uhlíkových vláken (viz obrázek 1). 

    
Obr. 1  3D model kompozitního materiálu s uhlíkovou tkanou výztuží, ve vlnovodu R100. Simulováno v CST MWS.

V dostupné  literatuře  je  uváděno,  že  vodivost  uhlíkových vláken se  pohybuje 
mezi  104 až 105 S/m. Tato informace však není dostatečná vzhledem k tomu, že 
uhlíková vlákna jsou anizotropní. Přesnější je uvádět vodivost ve směru osy vlákna 
σf = 104 až 105 S/m a ve směru napříč vláknem σf = 50 S/m. Průměr vláken je 35 µm, 
permitivita εf = 2. 

V modelu byly zohledněny anizotropní vlastnosti uhlíkových vláken. Vodivost ve 
směru osy vlákna byla nastavena na hodnotu σf = 104  S/m a ve směru osy vlákna a 
σf = 50 S/m napříč vláknem.

Obr. 2 Přenosové parametry kompozitního materiálu vyztuženého uhlíkovou výztuží. Červená linie - činitel odrazu, 

modrá linie - činitel přenosu. Simulováno v CST MWS.
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5 PRINCIP EKVIVALENTNÍ NÁHRADY

K nalezení homogenní ekvivalentní náhrady se stejnými vlastnostmi a chováním 
v elektromagnetickém poli jako je chování kompozitu jsou v této práci použity různé 
globální  optimalizační  metody  a  přístupy.  Hodnoty  přenosových  parametrů 
kompozitu  získané  z  3D modelů  v CST MWS nebo z měření  jsou použity  jako 
požadované vstupní hodnoty optimalizačního procesu. 

Základem inverzní úlohy je nalezení takového kmitočtového průběhu komplexní 
permitivity  homogenního  materiálu,  při  kterém  se  přenosové  parametry 
homogenního  ekvivalentu  budou  shodovat  se  známými  přenosovými  parametry 
kompozitního  materiálu.  K  3D  modelu  kompozitního  materiálu  umístěného  ve 
vlnovodu  a  simulovaného  v  CST  MWS  nebo  k  měření,  které  bude  provedeno 
stejným  způsobem,  je  v  programu  Comsol  Multiphysics  vytvořen  2D  model 
homogenního  dielektrika  bez  kovové  mřížky  umístěného  ve  vlnovodu.  Díky  2D 
struktuře je simulace méně výpočetně náročná a je možné ji efektivně využít pro 
optimalizační úlohu. Při vyhodnocování kriteriální funkce optimalizačního procesu 
je  volán  2D  model  z  Comsol  Multiphysics,  ve  kterém  je  počítáno  rozložení 
elektromagnetického pole  ve vlnovodu pro aktuální  hodnotu parametrů  εr a  tg  δ 
získanou z Matlabu.  Získaný kmitočtový průběh komplexní  permitivity je zpětně 
implementován do CST MWS, kde je pro tento účel vytvořen 3D model homogenní 
náhrady.  Díky  němu  mohou  být  porovnány  přenosové  parametry  obou  struktur 
(homogenní i kompozitní).

Proč pro hledání ekvivalentních homogenních náhrad použít právě optimalizační 
algoritmy?  Obecně  slouží  optimalizační  metody  k  nalezení  “lepšího”  řešení  u 
známého řešení nebo slouží k nalezení postačujícího řešení neznáme-li analytické 
řešení daného problému nebo je získání tohoto řešení příliš časově nebo výpočetně 
náročné.  Do  této  kategorie  problémů  spadá  většina  složitějších  reálných  úkolů 
dnešní praxe. 

Při použití optimalizačních metod pro náhradu kompozitů není důležité, pro jak 
složitou strukturu se bude ekvivalentní náhrada hledat. Princip zůstává stejný jak pro 
jednovrstvý tak pro vícevrstvý kompozit, jak pro jednotlivá vlákna tak pro pletené 
výztuže, dokonce i pro kompozit s kovovou mřížkou. Je možné vzít jakýkoliv typ 
kompozitu a pomocí optimalizační metody najít homogenní ekvivalent, který bude 
svým chováním v  elektromagnetickém poli  odpovídat  původnímu  kompozitnímu 
materiálu. 

Vzhledem k velikému rozsahu vstupních parametrů je logickou volbou využití 
globálních  optimalizačních  metod.  Výpočetní  i  algoritmická  náročnost  se  u 
klasických optimalizačních metod zvyšuje nejen se složitostí problému, ale také tím, 
zda-li  jsou argumenty účelové funkce stejného typu či  nikoliv [6].  Při  celkovém 
nárůstu komplexnosti a náročnosti úkolů se oblíbenou optimalizační technikou staly 
evoluční  algoritmy.  Jejich  výpočetní  náročnost  se  totiž  se  vzrůstající  náročností 
řešeného problému nezvyšuje na rozdíl od klasických numerických optimalizačních 
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metod.  Pro  náhrady  kompozitu  byly  použity  dvě  evoluční  metody,  genetické 
algoritmy (v jedno i multikriteriální úpravě) a diferenciální evoluce a jeden zástupce 
inteligence hejna, metoda roje částic.

5.1 JEDNOKRITERIÁLNÍ PŘÍSTUP

Při jednokriteriálním přístupu k evolučním algoritmům se sice pracuje s celou 
populací  řešení,  ale  výsledkem  optimalizačního  procesu  je  jedno  jediné  řešení. 
Většina problémů z praxe je však multikriteriální. To znamená, že je hledáno řešení 
splňující  několik,  většinou  protichůdných,  kritérií.  Jednou  z  možností,  vyřešit 
praktický problém, je převést  multikriteriální problém na jednokriteriální a pak v 
optimalizačním procesu  hledat  optimum  jedné  fitness  funkce.  Tento  přístup  byl 
použit  zde.  Dvě  účelové  funkce  (rovnice  1  a  2)  byly  minimalizovány  a 
multikriteriální  problém  byl  převeden  na  jednokriteriální  spojením  obou 
požadovaných kritérií do jedné účelové funkce (rovnice 3).

F 1  x =∑
n=1

N

[S 11ref  f n −S11 optim  x , f n ]
2

       (1)

F 2  x =∑
n=1

N

[S 21ref  f n −S 21 optim  x , f n ]
2

       (2)

fitnessglobal=w1⋅F 1  x w2⋅F 2  x         (3)

Ve výše uvedených rovnicích je parametr  S11ref  (fn) (resp.  S21ref  (fn)) požadovaná 
optimální  hodnota  činitele  odrazu  (resp.  přenosu)  kompozitního  materiálu  (z  3D 
modelu nebo měření) pro konkrétní frekvenci fn a S11optim  (x,fn) (resp. S21optim  (x,fn)) je 
hodnota  činitele  odrazu  (resp.  přenosu)  ekvivalentního  materiálu  vypočtená  v 
prostředí Comsol Multiphysics pro danou frekvenci. x = [εr, tg δ] je vektor vstupních 
hodnot a w1 = 1 a w2 = 1 jsou váhy. Nastavení vstupních parametrů εr = (1;1000) a tg 
δ = (0;1000).
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Obr. 3 Výsledky řešení inverzní úlohy pro jednokriteriální přístup v porovnání s původními přenosovými parametru 

CFRC. Ověřeno zpětnou implementací do CST MWS. Činitel odrazu: červená linie - náhrada získaná pomocí DE, 

žlutá linie - náhrada získaná pomocí PSO, zelená linie - CFRC, modrá linie - náhrada získaná pomocí GA, činitel 

přenosu: fialová linie shodná pro všechny náhrady. 

Optimalizační 
metoda

εr [-] tg δ [-] Chyba metody [%]

GA 36,6441 549,3441 0,16 - 0,45
DE 40,5000 200,1000 0,45 – 0,51
PSO 1000 0,6202 3,90 – 5,50

Tab. 1 Výstupní hodnoty parametrů (εr a tg δ) z optimalizačního procesu, použité jako vstupní hodnoty inverzní 

úlohy. A porovnání přesnosti použitých metod.

Jak  je  vidět  na  obrázku  3,  pomocí  jednokriteriálního  přístupu,  bylo  dosaženo 
celkem dobré shody pro oba činitele. V tabulce 1 jsou uvedeny hodnoty parametrů 
(εr,  tg  δ)  získané  pomocí  jednotlivých  jednokriteriálních  optimalizačních  metod. 
Tyto hodnoty jsou připravené pro implementaci do simulačních prostředí, kde budou 
využity jako parametry homogenní náhrady kompozitního materiálu pro numerickou 
simulaci  předcertifikačních  testů  na  elektromagnetickou  odolnost  letadel  proti 
zásahu blesku.

5.2 MULTIKRITERIÁLNÍ PŘÍSTUP

Vícekriteriální (více účelová) optimalizace je založena na optimalizaci dvou nebo 
více fitness funkcí. V praktických problémech s více protichůdnými požadavky není 
výsledkem optimalizace jedna “optimální” hodnota, ale sada řešení, tzv. Paretova 
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množina řešení, ve které je každý člen optimální. Hledání Paretovy množiny spočívá 
tedy v hledání sady kompromisních řešení se zvážením všech účelových funkcí. Bez 
informací pro vyšší výběr není možné určit, které z této množiny řešení je lepší. 
Výbě vyšší úrovně provádí zadavatel na základě svých preferencí podle řešeného 
problému.  Vybranou  globální  optimalizační  metodou  vhodnou  pro  využití 
multikriteriálního přístupu je NPGA (Niched-Pareto Genetic Algorithm). 

Obr. 4 Výsledky inverzní úlohy pro multikriteriální přístup v porovnání s původními přenosovými parametru CFRC. 

Ověřeno zpětnou implementací do CST MWS. Činitel odrazu: zelená linie - náhrada získaná pomocí NPGA, modrá 

linie - CFRC, činitel přenosu: světle zelená linie shodná pro CFRC i náhradu.

Na obrázku 4 je vidět, že vybrané hodnoty εr = 70,6296 a tg δ  = 521,5206 poskytly 
výsledky  srovnatelné  s  jednokriteriálním  přístupem  pro  obě  přesnější  metody, 
diferenciální  evoluci  a  genetické  algoritmy  a  lepší  výsledky  než  jednokriteriální 
přístup u metody PSO. Dalo by se říci, že tyto dva přístupy jsou tedy srovnatelně 
přesné. Chyba náhrady byla u vybraného optimálního řešení od 0,06% do 1,18%. 
Hlavní výhodou multikriteriálního přístupu je hlavně možnost výběru preferovaného 
kritéria uživatelem a rychlost konvergence.
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6 ZÁVĚR

Cílem  práce  bylo  navrhnout  metodiku  pro  vytvoření  homogenních  náhrad 
kompozitních materiálů používaných pro konstrukci letadel. V prvním části práce 
byly vytvořeny modely  kompozitních  materiálů  s  různým stupněm detailu,  které 
posloužily  pro  získání  přenosových  parametrů.  Tyto  parametry  mohou  být 
nahrazeny přenosovými parametry z měření kompozitů. 

K  vytvoření  syntetických  modelů  kompozitních  materiálů  bylo  použito  CST 
Microwave  Studio.  Díky  vícevrstvé  struktuře,  použitým  ztrátovým  materiálům, 
rozměrům  a  anizotropii  uhlíkových  vláken  nebylo  modelování  kompozitů 
elementární  záležitostí.  Byly  vytvořeny  dva  základní  modely  kompozitního 
materiálu s různým stupněm detailů. 

První, jednodušší,  model  byl vytvořen ze dvou vrstev ztrátového dielektrika, o 
permitivitě 3,5 a vodivosti 0,0018 S/m, mezi které byla vložena kovová mřížka z 
mědi. Kompozitní materiál byl umístěn do vlnovodu, zpočátku kvůli porovnatelnosti 
s měřením a později proto, že modelování kompozitu ve volném prostředí s sebou 
přineslo příliš  velké výpočetní  nároky.  Už u zjednodušeného modelu  se  objevily 
problémy  s  modelováním.  Kromě  poměrně  dlouhé  doby  simulace  při  standartní 
diskretizaci  30  buněk  na  vlnovou  délku  se  objevily  překmity  nad  nulovou 
decibelovou  osu,  což  je  u  pasivní  struktury  chyba.  Tato  chyba  byla  způsobena 
velkým  frekvenčním  rozsahem,  díky  kterému  byl  počet  diskretizačních  buněk 
obrovský  a  začala  se  projevovat  numerická  chyba  metody.  Standartní  metody  k 
potlačení  překmitů,  např.  subgriding,  se  projevily  jako  nepříliš  účinné.  Díky 
vysokému činiteli jakosti kompozitní struktury bylo potřeba počkat velmi dlouhou 
dobu, než odezní energie z výpočetní domény použitého výpočetního solveru. 

Při použití frekvenčního solveru došlo k eliminaci  překmitů,  ale jak bylo výše 
uvedeno,  je  to  dáno  principem  výpočtu  metod  ve  frekvenční  doméně.  Navíc 
výpočetní  náročnost  modelu  ve  frekvenční  oblasti  se  oproti  časové  doméně 
několikanásobně  zvýšila  a  doba  simulace  prodloužila.  Výpočetní  i  časovou 
náročnost výpočtu ve frekvenční oblasti lze snížit použitím periodických okrajových 
podmínek.  Takový  model  je  tvořen  pouze  jednou  elementární  buňkou  na  jejíž 
hranách  jsou  aplikovány  periodické  okrajové  podmínky.  Takový  model  se  pak 
chová jako nekonečně rozlehlá plocha. Díky velikosti analyzované struktury je doba 
výpočtu  rozložení  elektromagnetického  pole  poměrně  rychlá.  Navíc  model  s 
periodickými  okrajovými  podmínkami  je  možné  použít  pro  studium  vlivu 
nekolmého dopadu vln na strukturu, která je u modelu ve vlnovodu proveditelná 
pouze  při  ručním překreslení  modelu.  Tyto  výhody  je  možné  použít  pro  rychlé 
určení  přibližného  chování  jednoduché  kompozitní  struktury.  Zvlášť,  pokud  je 
potřeba určit  parametry materiálu  na kmitočtech  nižších než je kritický kmitočet 
vlnovodu. Tento model není z důvodů malého prostoru ve zkrácené verzi uveden. 
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Druhý,  realistický  model  kompozitního  materiálu  je  tvořen  vrstvou  ztrátové 
epoxidové pryskyřice, s permitivitou 4 a vodivostí 0 S/m, do které je opět vložena 
měděná mřížka. Z obou stran kovové mřížky jsou do dielektrické matrice přidány 
dvě vrstvy uhlíkové výztuže s permitivitou 2 a vodivostí ve směru osy vlákna 104 

S/m a ve směru napříč vláknem 50 S/m. Průměr jednoho vlákna je 35 µm. Právě 
anizotropní vlastnosti vláken a jejich rozměry stojí za velkou výpočetní náročností 
kompozitních struktur. V modelu byly zohledněny anizotropní vlastnosti uhlíkových 
vláken.

Model reálného kompozitu s uhlíkovými vlákny pro modelování ve frekvenční 
oblasti  byl  vytvořen  ale  vzhledem k  omezeným možnostem dostupné  výpočetní 
techniky Ústavu radioelektroniky VUT v Brně nemohl být simulován. Jako vstupní 
hodnoty  optimalizačního  procesu  potřebné  k  hledání  homogenní  náhrady  byly 
použity přenosové parametry z modelu reálného kompozitu s uhlíkovými vlákny v 
časové oblasti. Nelineární chování kompozitní struktury bohužel kvůli omezeným 
výpočetním možnostem nepodařilo v modelech zohlednit. 

Měření  kompozitu  bylo  provedeno pomocí  kruhové koaxiální  příruby.  Měření 
stínící účinnosti bylo provedeno pomocí signálního generátoru a EMC analyzátoru 
bylo provedeno na frekvencích 10 kHz až 3,3 GHz. Měření přenosových parametrů 
materiálu bylo provedeno s využitím koaxiální příruby a vektorového analyzátoru 
Agilent.  Toto měření  bylo provedeno na rozsahu 0 až 20 GHz. Získané hodnoty 
stínící  účinnosti  a  přenosových  parametrů  mají  předpokládanou  velikost  avšak 
porovnání  s  modely  v  programu  CST  MWS  není  vzhledem  ke  kmitočtovým 
rozsahům měření a simulací ve vlnovodu možné. 

V druhé části práce byly přenosové parametry kompozitního materiálu, získané 
modelováním  v  časové  oblasti,  použity  jako  vstupní  parametry  optimalizačního 
procesu sloužícího k nalezení ekvivalentní náhrady. Největší výhodou navrženého 
přístupu je univerzálnost jeho použití. Není důležité, pro jak složitou strukturu je 
hledán  ekvivalent,  princip  zůstává  stále  stejný  pro  jednovrstvý  a  stejně  tak  pro 
vícevrstvý kompozit, jak pro jednotlivá vlákna, tak pro pletené výztuže, dokonce i 
pro kompozit s kovovou mřížkou. Je možné vzít jakýkoliv typ kompozitu a pomocí 
optimalizační  metody  najít  homogenní  ekvivalent,  který  bude  svým chováním v 
elektromagnetickém poli odpovídat původnímu kompozitnímu materiálu. 

K nalezení odpovídající náhrady bylo použito několik globálních optimalizačních 
technik v jedno i vícekriteriální úpravě. Přesnost obou přístupů je srovnatelná, záleží 
spíše  na  nastavení  řídících  parametrů  jednotlivých  optimalizačních  algoritmů. 
Dosažená  přesnost  se  pohybuje  do  jednoho  procenta  u  diferenciální  evoluce  a 
genetických  algoritmů  při  obou  přístupech  a  kolem čtyř  procent  u  metody  roje 
částic. Důležitý rozdíl mezi použitím jedno a vícekriteriálního přístupu je v časové 
náročnosti. Při použití jednokriteriálního přístupu trvalo hledání náhrady průměrně 
jedenáct hodin, při použití multikriteriálního průměrně šest hodin. V zájmu snížení 
časové náročnosti náhrady byla pomocí optimalizace hledána jedna hodnota εr a tg δ 
platná  na  celém  prohledávaném  kmitočtovém  rozsahu.  Pro  zvýšení  přesnosti  a 
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lepšímu přizpůsobení se tvaru hledané křivky přenosových parametrů byl upraven 
tvar kriteriálních funkcí a hodnota εr a tg δ byla hledána na jednotlivých frekvencích. 
V případě hladké křivky přenosových parametrů kompozitního materiálu použitého 
jako vstupní  hodnoty  optimalizace  nebylo  pozorováno výrazné  zvýšení  přesnosti 
náhrady,  ale  pro  komplikovanější  tvary  křivek  přenosových  parametrů  by  tento 
přístup mohl najít uplatnění. Časová náročnost tohoto přístupu je však výrazně vyšší 
a  odpovídá požadovanému kmitočtovému rozsahu a kroku,  se kterým je náhrada 
hledána. 

Nalezená  homogenní  náhrada  je  připravena  k  implementaci  do  různých 
simulačních prostředí k vytvoření numerických modelů letadel k předcertifikačním 
testům EMC odolnosti letadel proti zásahu blesku. 

V úvodu je uvedeno, že přesnost ekvivalentních modelů tvořených jednou vrstvou 
homogenního materiálu není příliš vysoká, zvláště na vyšších kmitočtech. Náhrada 
syntetizovaná  pomocí  globálních  optimalizačních  metod,  odpovídající 
jednovrstvému  homogennímu  ekvivalentu,  je  dostatečně  přesná  na  celém 
zkoumaném rozsahu,  až  do  40 GHz a  je  tedy  vhodná k  vytvoření  numerických 
modelů  letadel  pro  simulace  předcertifikačních  testů  jejich  elektromagnetické 
odolnosti proti zásahu blesku. 
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ABSTRACT

The work is aimed to propose a methodology for creating an equivalent of 
composite materials used for construction of small aircraft. Such equivalent should 
enable  to  create  numerical  models  of  small  aircraft  in  the  simulation  of 
precertification EMC tests for aircraft resistance against the lightning. Eliminating 
situations threatening the aircraft and passengers in the initial steps of the design 
will allow savings in production costs and contribute to the safety of air transport. In 
order to find the equivalent of composite materials, global optimization methods will 
be used.
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