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Oponentní posudek dizertační práce Ing. Jiřího Hradila s názvem 

„Adaptive parametrization for aerodynamic shape optimization in aeronautical 

applications“ 

 

Doktorand Ing. Jiří Hradil se ve své dizertační práci zabývá implementací a aplikací jedné 

konkrétní metody pro tvarovou parametrizaci a optimalizaci aerodynamických částí letadel. 

Využití optimalizačních metod je v současné době trendem nejen v oblasti letectví, ale např. i 

v automobilovém průmyslu nebo při tvarování lopatek rotačních energetických strojů. 

Optimalizace se aplikuje i při pevnostním návrhu a dokonce i na spojené úlohy fluidní a 

strukturální interakce. Je zřejmé, že tento boom je spojen s odstraněním hardwarových omezení 

a dostupností efektivních nástrojů pro CFD i strukturální výpočty. Nasazení optimalizačních 

metod také podstatným způsobem urychluje vývojový cyklus inovací tím, že omezuje přístup 

„pokus-omyl“ a může vést ke konstrukčním řešením, která se vymykají inženýrově intuici. 

Z tohoto pohledu je téma dizertace velmi aktuální a přímo se dotýká současné situace ve 

výzkumu a vývoji ve výše zmíněných oblastech. 

 

Cíle: 

Doktorand si klade 2 cíle: 

1. Vývoj a implementace geometrické parametrizace metodou volné tvarové deformace 

(FFD) pro oblast leteckých aplikací. 

2. Testování FFD ve spolupráci s CFD softwarem. 

 

Metodika: 

Doktorand velmi správně zdůrazňuje, že klíčem k efektivní tvarové optimalizaci je vhodná 

parametrizace geometrie. Uvádí některé přístupy k parametrizaci: např. Bézierovy křivky, B- 

splajny, PARSEC a nerovnoměrné racionální B-splajny (NURBS). Bohužel se autor 

jednotlivým přístupům nevěnuje podrobněji (např. popis vlastností Bézierových přivek je 

neúplný, chybí matematické vyjádření, není zmíněno, že i Bézierovy křivky lze formulovat jako 

racionální s váhovým parametrem, chybí zmínka o možnosti jednodušší konstrukce 

Bézierových křivek i ploch pomocí de Casteljeau algoritmu). V této souvislosti je škoda, že 

doktorand při rešerši nenarazil na některé práce prof. Pochylého [1, 2], který rozšířil teorii 

Bézierových křivek až do 3D prostoru a ukázal možnost využití parametrizační sítě nejen pro 

tvarový popis, kdy Bézierovy křivky (resp. ve 3D těleso) slouží jen k parametrizaci, ale i 

k prostorové diskretizaci metodou konečných objemů, tedy i pro CFD řešení. 

Volba NURBS je korektní a vhodná pro svou lokální možnost ovlivňování tvaru. Práce má 

velmi jasnou logickou strukturu. Doktorand postupuje od jednodušších parametrizací 2D 

objektů (aerodynamický profil NACA 0012) ke složitým prostorovým tvarům (křídlo 

dopravního letadla SAAB, podvozková gondola EV-55).  
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Za původní přínos dizertační práce považuji rozšíření FFD parametrizace o radiální bázové 

funkce pro možnost přesnějšího popisu složitějších tvarů. Ze stejného důvodu také autor zavádí 

tzv. obohacení (enrichment) inicializační mřížky o další řídící body. 

Dále se dostává od inverzní úlohy zparametrizování dané geometrie k samotné optimalizaci. 

Využívá spojení FFD, dynamických sítí a CFD metod. Práce je vyčerpávající při popisu metody 

FFD a jejích jednotlivých variant, dobře jsou zdokumentovány i jednotlivé praktické aplikace. 

Na druhou stranu doktorand pouze velice stručně zmiňuje další nástroje, které využíval, a které 

představují nezbytnou součást optimalizační smyčky tj. vlastní metodu matematické 

optimalizace a CFD řešič. Celkově je implementace optimalizační smyčky popsána poměrně 

mlhavě. 

 

Formální připomínky: 

Dizertační práce je psána anglicky, což patrně souvisí s tím, že školitelem specialistou byl 

zahraniční odborník a část práce byla vytvořena za doktorandova pobytu ve Švédsku. Pokud 

mohu posoudit, tak jazyk práce je srozumitelný. Často se ale vyskytují gramatické chyby u 

příčestí trpných (např. considere(d)) a v přísudku u podmětu množného čísla, v některých 

větách dokonce chybí sloveso (str. 11, řádek 9 shora). Fyzikální veličiny a matematické 

parametry, které se vyskytují ve spojitém textu je lépe psát kvůli čitelnosti kurzívou. 

Po grafické a typografické stránce je práce přehledná, obrázky jsou zřetelné a vypovídající. 

Za podstatnější chybu považuji velmi stručný přehled současného stavu v oblasti optimalizace 

a zvláště ve spojení optimalizace s CFD softwarem.  

 

Publikační činnost a význam výsledků pro praxi 

Autor uvádí sedm publikací, z nichž pět se přímo dotýká problematiky řešené v dizertační práci. 

Nutné je zdůraznit prezentování dvou příspěvků na konferenci prestižní organizace AIAA. Je 

škoda, že se doktorand nepokusil publikovat své cenné a praktické výsledky i v mezinárodních 

časopisech. Možná to ovšem souvisí s jejich důvěrnou povahou. 

Hlavní přínos, důležitější než publikace, ovšem vidím v ověření praktické použitelnosti metody 

FFD ve spojení s CFD softwarem a aplikaci na konkrétních případech (podvozková gondola 

EV-55). 

 

Věcné připomínky a dotazy ke zodpovězení při obhajobě: 

- Doktorand zmiňuje „mesh independance“ studie, které provedl pro jednotlivé řešené 

příklady. Velikost sítě není ale jediný parametr, který výpočtovou sít popisuje. Chybí 

mi tu popis velikosti buněk v blízkosti obtékaných povrchů (např. v poměru k tětivě 

profilu nebo jeho max. tloušťce u neviskózních výpočtů nebo ve formě y+ u RANS 

výpočtů) 

- Velkým problémem spojení optimalizačních metod a CFD není jen konvergence 

optimalizační metody, ale především konvergence CFD řešení. Vzhledem ke značně 

deformovaným sítím je v tomto případě daný problém o to naléhavější. Jak byla 

sledována konvergence v průběhu výpočtu a jak byla vyřazována nezkonvergovaná 

řešení z optimalizační procedury? 
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- Doktorand ve své práci vůbec nepopisuje použitý algoritmus optimalizační metody, ani 

nezdůvodňuje výběr konkrétní optimalizační metody. Byl sledován vztah mezi 

parametrizací a konkrétní použitou optimalizační metodou? 

- Při velkém množství parametrů použitých pro parametrizaci je jisté, že funkcionál 

(cílová funkce) je multimodální. Byly testovány různé počáteční geometrické tvary a 

jejich vliv na tvar výsledný?  

 

Závěr: 

Prezentované připomínky nesnižují kvalitu dizertační práce. Jedná se o práci se splněnými cíli 

a praktickými výsledky. Doktorand prokázal schopnost a připravenost k samostatné vědecké 

činnosti. Předložená dizertační práce odpovídá požadavkům dle zákona 111/98 Sb., par. 47, 

odst. 4. a proto ji doporučuji k obhajobě a po úspěšném obhájení doporučuji udělení titulu 

Ph.D.  

 

 

V Brně dne 14.4.2015    doc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D. 
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