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 Disertační práce „Adaptivní tvarová parametrizace pro aerodynamické optimalizace pro 
aerodynamické optimalizace v leteckých aplikacích“ se zabývá problematikou morfování 
výpočtové sítě metodou FFD (Free-Form Deformation) s případným využitím doplňkové 
transformace pomocí RBF (Radial Basic Functions). Práce má rozsah 132 stran včetně 11 stran 
příloh. Jde o originální a zajímavé dílo. Rozsah práce pokrývá širokou oblast problémů vztahujících 
se k morfování výpočtové sítě pro CFD výpočty, což je jedna z možností úpravy geometrie pro 
optimalizační úlohy. Autor při zpracování využil velké množství zkušeností získaných jak během 
studijních stáží v zahraničí tak i při vlastní vědecké činnosti. Při testování teorie kromě modelových 
případů použil i reálné řešení v současnosti vyvíjeného lehkého dopravního letounu EV-55. Byla 
tak prakticky ověřena použitelnost v technické praxi.  

 

Aktuálnost tématu disertační práce 

V dnešní době CFD simulace již dávno opustily období počátečního nadšení, kdy každý 
úspěšný výpočet proudového pole kolem dané geometrie (letounu) budil obdiv, a zařadily se do 
běžné technické praxe, kdy vývoj např. letounu bez CFD simulací není prakticky myslitelný a kdy 
tyto simulace ve velké míře nahrazují experimentální měření v aerodynamickém tunelu. Stále více a 
více do popředí proniká potřeba nejen přímé úlohy, jež pro danou geometrii řeší proudové pole, ale 
zejména úlohy optimalizační, která hledá optimální geometrii splňující dané omezení. Pokud dnes 
chceme s nějakým projektem uspět v konkurenci ostatních výrobců, musíme nabídnout něco navíc, 
co ostatní nemají. Jednou z cest je důsledná optimalizace, kdy návrh zajistí maximální využití 
letounu bez zbytečných rezerv. Rovněž úspora nákladů na vývoj a zejména na následnou certifikaci 
letounu hraje v dnešní době velkou roli.  Z těchto důvodů považuji téma disertační práce za velmi 
aktuální. 
 

Cíle disertační práce 

Cíle disertační práce jsou přehledně formulovány v kapitolách 4 a 6. Za hlavní cíl a největší 
přínos považuji návaznost morfovacích metod na následnou optimalizaci vybraných konstrukčních 
parametrů. Zejména je důležitá možnost morfingu přímo objemové CFD výpočetní sítě, jelikož 
ušetří zdlouhavou generaci sítě nové sítě na deformované povrchové geometrii. Zároveň je tím 
omezena závislost řešení na geometrii sítě, která by byla v případě použité nevhodného generátoru 
3D sítě.  

Při formulaci cílů autor vycházel z aktuálních požadavků na vývoj leteckých konstrukcí.  

Všechny vytyčené cíle disertační práce pak byly splněny v plném rozsahu. 



Úroveň rozboru současného stavu 

Historický vývoj i současný stav metod pro tvarovou optimalizaci jsou nastíněny v kapitole 2 
a částečně v kapitole 3. Text je srozumitelný a přehledný. Je patrné, že se autor v dané problematice 
velmi dobře orientuje, je schopen shrnout zásadní informace a zdůvodnit použité řešení.  

Kapitola 2 popisuje obecný postup optimalizace, roli morfovacích metod a zejména možné 
způsoby parametrizace, která zásadně ovlivní možnost dosažení optimálního řešení. Definuje 
klíčovou roli právě parametrizace, kdy nevhodně zvolené parametry, případně příliš mnoho 
měněných parametrů znemožní, nebo značně prodlouží nalezení optima.  

 
Použité metody řešení a způsoby jejich aplikace 

Metody řešení předložené práce na sebe logicky navazují. Autor postupně vysvětluje 
návaznost jednotlivých kroků a řešení tak, aby bylo dosaženo cíle – robustní morfovací metoda 
s jednoznačnou vazbou na geometrii, která jednak umožní dostatečný rozsah změny geometrie a 
zároveň umožní definovat konstrukční omezení a dodržení okrajových podmínek.   

V kapitole 3 je jasně a srozumitelně vysvětlena podstata použité FFD metody.  

V kapitole 4 je popsáno rozšíření o RBF transformaci, která umožní dodržení geometrických 
omezení, které by byly pro samotnou FFD těžko splnitelné, a tak výrazné přispět k praktické 
využitelnosti metody.  

Kapitola 5 se potýká s možnosti optimalizace výpočtu tak, aby řešení bylo nalezeno 
s minimálním úsilím. Ačkoli zkoumané metody navedou k jednoznačnému zlepšení, je zde možnost 
mírně snížit výpočetní náročnost pro případ, kdy během následného řešení nelze měnit definovanou 
řídící strukturu FFD.  

Kapitolu 6 považuji za stěžejní části disertační práce. Popisuje aplikaci vyvinuté FFD metody 
na přímou deformaci výpočetní sítě bez nutnosti přemeshování během výpočtu a tím šetření 
výpočtového i reálného času. Přínosem oproti stávajícím používaným řešením (pružinová analogie, 
využití Laplaceových rovnic,…) je značná robustnost metody, umožňující velké deformace sítě bez 
výrazného zhoršení její kvality, které by si jinak vynutilo opravu, případně novou tvorbu sítě.  

V následující kapitole autor představuje praktické ověření na 2D i 3D geometrii, pro 
neviskózní (výpočtově méně náročné) i viskózní případy. Ačkoli vlastní CFD výpočet není 
předmětem práce (je pouze prostředkem pro ověření použitelnosti adaptované sítě), prokazuje 
reálnou možnost využití vyvinuté metody v technické praxi.  

Celý postup řešení je promyšlený, logicky a srozumitelně prezentovaný a dostatečně 
teoreticky podložený. Navržený postup je možné prakticky aplikovat. 

 
Teoretický přínos disertační práce 

Hlavní teoretický přínos práce vidím v úspěšném spojení FFD metody pro řízenou a 
definovanou změnu geometrie s RBF transformaci zajišťující dodržení geometrických omezení a 
jejich praktické ověření.  
 
Přínos disertační práce pro praxi  

Přínos navržených postupů morfování geometrie a aplikace do optimalizační smyčky pro 
praxi je jasně prokázán na příkladu jak optimalizace tvaru křídla dopravního letounu, tak 
podvozkové gondoly lehkého dopravního letounu EV-55. Svým charakterem je práce přímo 
zaměřena na praktické využití výsledků. V tomto smyslu se bezezbytku podařilo splnit vytčené cíle 
práce. 

 



 
Formální úroveň práce 

Po stránce formální a jazykové je práce zpracována uspokojivě s minimem překlepů a chyb. 
Členění práce je přehledné a kapitoly na sebe logicky navazují. Rozsahy jednotlivých kapitol 
odpovídají potřebám a zaměření práce. Drobné nedostatky (např. český abstrakt, str. 4 by chtěl 
stylisticky doladit, vhodnější předložky v anglickém textu) nijak nesnižují celkovou vysokou 
úroveň práce. 

 

Zkrácená verze tezí 
Předložené zkrácené teze dobře vystihují obsah práce a jasně a srozumitelně prezentují 

výsledky disertační práce. Po opravení drobných chyb (korektní předložky, stylistika, obrázky 
zasahující do textu – str. 20, 21, 25, 27) doporučuji k vydání.  

 
Dotazy 

Doporučuji, aby se autor při obhajobě své práce vyjádřil k následujícím otázkám:  

1) Problém „overlapping lattice - jaký je vliv deformace jedné mřížky na druhou? Pohybují se 
spolu s deformovanou geometrií i řídící body druhé mřížky? Pokud ne, jak je zajištěno, že po 
deformaci podle 1. mřížky geometrie nevyběhne z obalu druhé mřížky? 

2) Str. 45 – 46 – přidání dalšího optimalizačního parametru. Čím si autor vysvětluje, že 
optimalizace s využitím pouze 6 posunů pouze ve směru y dává lepší výsledek než přidáním k 6 
posunům ve směru y dalších 6 posunů ve směru x? Není to chyba optimalizační metody? Pokud 
by našla řešení, kdy 6 posunů ve směru x = 0, mělo by být rovnocenné s prvním omezením – 
deformace pouze ve směru y. 

3) Jaký je rozdíl mezi Eulerovou a RANS sítí? Jaké jsou hlavní rysy jednotlivých sítí? 

4) V praktickém využití je zmíněna možnost couplingu s FEM, kdy deformace geometrie je dána 
zatížením. Pro následný CFD výpočet je nutno mít stejnou geometrii (známe geometrii povrchu, 
neznáme polohu, počet a posun řídících bodů). Lze to autorem vyvinutou metodou zajistit?  

 

 
Závěr 

Předložená práce je velmi promyšleně a pečlivě zpracovaná, podpořená praktickou aplikací 
postupů na optimalizaci křídla dopravního letounu a podvozkové gondole letounu EV-55. Obsahuje 
ucelený přehled o problematice morfingu výpočtové sítě pro CFD simulace. Tato fakta jednoznačně 
ukazují na schopnost autora vyvíjet samostatnou cílevědomou činnost v oblasti výzkumu a vývoje.  

D o p o r u č u j i , aby panu Ing. Jiřímu HRADILOVI byl po úspěšné obhajobě udělen 
akademický titul „doktor“. 

 

Ve Zlíně dne 16. 4. 2015 

 

Ing. Pavel RŮŽIČKA, Ph.D.  


