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OPONENTNÍ POSUDEK NA DISERTAČNÍ PRÁCI 

Ing. Václava RŮŽKA 

Předcertifikační testy elektromagnetické odolnosti 

1. Aktuálnost tématu. Disertační práce Ing. Václava Růžka se zaměřuje výzkum aspektů 

použití numerických simulací pro předcertifikační testování elektromagnetické odolnosti 

automobilu při ozáření elektromagnetickým polem. Vzhledem k tomu, že standardizované 

testy prováděné měřením certifikovanými zkušebnami jsou časově náročné a finančně velmi 

nákladné je výzkum alternativních předcertifikačních metod, které zajistí dostatečnou míru 

shody s certifikačními měřeními při významné úspoře nákladů, vysoce aktuální a žádoucí. 

Svědčí o tom též řada publikací k danému tématu v databázi IEEExplore. 

Závěr. Téma disertační práce je aktuální a námět práce odpovídá oboru Elektronika a 

sdělovací technika. 

 

2. Původní výsledky. Disertační práce formuluje jako hlavní cíl práce „navrhnout a validovat 

postup provedení předcertifikačních zkoušek osobního automobilu“. Z předchozího kontextu 

vyplývá, že za použití numerických simulací při ozáření vozidla elektromagnetickým polem. 

Dále stanovuje čtyři dílčí disertabilní cíle, které komentuji z hlediska získání původních 

poznatků. Šíře záběru práce je větší, věnuji se pouze vybraným aspektům. 

1. Vyvinout korektní numerický elektromagnetický model automobilu. 

2. Definovat způsoby lokalizace rezonančních maxim v karoserii vozu pomocí numerické 

simulace. 

K numerickým simulacím používá disertant dva komerční EM simulátory CST Microwave 

Studio a koncernem VW preferovaný EMCOS EMC Studio. Tvorbou modelu autor rozumí 

redukci komplexního geometrického CAD modelu automobilu do podoby maximálně 

zjednodušené segmentační mříže vhodné pro elektromagnetickou analýzu ve zvoleném 

frekvenčním pásmu tak, aby výsledný model mohl být analyzován v dostatečně krátkém čase 

a výsledky analýzy se přiměřeně shodovaly s měřeními na skutečném automobilu. (Nejedná 

se tedy o vlastní implementaci numerické metody zvoleného problému, to by samo o sobě 

představovalo náročnou úlohu nad rámec této práce.) Při tomto zjednodušení autor používá 

řadu známých pravidel (zanedbání konstrukčních detailů a otvorů menších než 1/10 vlnové 

délky, odstranění nekovových materiálů, správná volba velikosti diskretizační buňky 

vzhledem k max. analyzovanému kmitočtu, lokální zahuštění mříže v místech maxim intenzit 

elektrického pole či proudové hustoty, zachování mezer mezi nekontaktovanými částmi 

modelu, např. karoserie-dveře, ..). Disertant vytvořil několik zjednodušených konfigurací 

zjednodušeného modelu zahrnující karoserii a postupně vkládané další kovové součásti 

automobilu: motor, přední nápravu, výztuhu palubní desky, výztuhu sedadel.  

Původním přínosem této části je stanovení poloh maxim intenzit pole (jako kritických míst 

pro umístění elektronických zařízení a kabeláže ve vozidle) a rezonančních kmitočtů karoserie 

automobilu jako perforovaného dutinového rezonátoru pro jednotlivé konfigurace 

zjednodušeného modelu při ozáření rovinou elektromagnetickou vlnou. Lze si tak vytvořit 

představu o důležitosti (výztuhy sedadel a palubní desky) či zbytnosti (např. motor a přední 

náprava v oddělené dutině karoserie) jednotlivých části modelu pro výsledky EM analýz. Z 

poloh a velikostí maxim intenzit polí pro jednotlivé konfigurace modelu lze indikovat, kde 
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uvnitř karoserie bude docházet ke zvýšené interakci elektrických zařízení automobilu 

s dopadající vlnou přicházejících z různých směrů. Po srovnání výsledků simulací a 

certifikačních měření je přínosem poznatek o nezbytné míře zjednodušení modelu. 

 

3. Navrhnout metodiky měření intenzit elektromagnetických polí a předložit návrh 

předcertifikačního pracoviště pro zkoušky elektromagnetické odolnosti. 

4. Provést certifikační měření a numerický model na základě jeho výsledků kalibrovat. Na 

základě výsledků stanovit komplexní doporučení pro provedení předcertifikační zkoušky. 

Na základě předchozích analýz karoserie a dalších součástí vozu jako perforovaného 

dutinového rezonátoru jsou sumarizovány doporučení pro tvorbu zjednodušeného 

předcertifikačního simulačního modelu automobilu. V rámci předcertifikačních i 

certifikačních měření jsou proměřeny dvě konfigurace testovaného vozidla: vystrojená 

karoserie vozu s výztuhy sedadel a palubní desky a plně vybavené vozidlo. 

Původním přínosem jsou zjištěné kvalitativní rozdíly mezi získanými hodnotami polí v rámci 

porovnání tří sad získaných dat: i) výsledků elektromagnetických simulací, ii) 

předcertifikačních měření a iii) certifikačních měření a interpretace původu těchto rozdílů a 

jejich dopadů na kalibraci předcertifikačního simulačního modelu a tvorbu metodiky 

předcertifikačních měření. Významným zjištěným faktorem je pokles činitele jakosti 

karoserie vybaveného vozidla a s tím související snížení intenzit polí, mírného posunu 

rezonančních kmitočtů a vesměs rozšíření křivek rezonančních maxim. Dalším je vliv 

přítomnosti výztuhy palubní desky resp. řízení na mírný posun dominantního rezonančního 

kmitočtu daný omezenou možností diskretizace těchto drobnějších částí vozidla. Zjištěné 

rozdíly jsou přehledně komentovány a vždy sumárně rekapitulovány. Pro popis míry shody 

získaných datových sad je použita v EMC oblasti zavedená metodika FSV. Dle očekávání je 

shoda simulovaných dat s výsledky předcertifikačních a certifikačního měření omezená a je 

dána mírou zjednodušení simulačního modelu. Toto zjednodušení je disertantem zvoleno tak, 

aby míra shody na škále slovní intepretace metodiky FSV byla v hodnotících ukazatelích 

ADM a FDM v rozsahu „velmi dobrá“ až „dobrá“. Takto zjednodušený model pro svoji 

analýzu současně vyžaduje akceptovatelné výpočetní a časové nároky a jeví se pro 

předcertifikační testy vhodným kompromisem. 

Dalším původním výsledkem práce je sumarizace obecných pravidel a opatření pro provádění 

předcertifikačních testů pomocí elektromagnetických simulací testovaného zařízení-vozidla. 

 

Závěr.  Práce obsahuje původní vědecké poznatky. 

 

3. Publikace jádra disertační práce, vědecká erudice uchazeče. 

Disertant publikoval jako autor či spoluautor více než 30 konferenční příspěvků či článků 

v recenzovaných časopisech, z toho čtyři impaktované články v časopisu Radioengineering a 

další čtyři v recenzovaném časopisu International Journal of Circuits, Systems and Signal 

Processing hodnoceným indexem SJR, což svědčí o zvládnutí publikačních dovedností jako 

nezbytném předpokladu doktorské kvalifikace. Všechny publikace však pochází z období let 

2010 až 2012, tj. s pětiletým odstupem před předložení práce. Ta obsahuje řadu dalších 

původních poznatků, dosud zjevně nepublikovaných. Jádro práce lze tedy považovat spíše za 

méně publikované.  
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Závěr. Práce obsahuje původní vědecko-výzkumné výsledky a odpovídá obecně uznávaným 

požadavkům k udělení akademického titulu Ph.D. Autor by se měl v rámci obhajoby vyjádřit 

se k časovému odstupu publikovaných prací, záměrům publikovat jádro práce a zodpovědět 

níže položené otázky. Předloženou disertační práci 

 

 

D O P O R U Č U J I 

k obhajobě. 

 

 

V Praze, dne 22. listopadu 2017 

 

….……………………………... 

doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D. 

 

 

Otázky k obhajobě 

1. Popište podrobněji způsob kalibrace zjednodušeného numerického modelu 

pomocí výsledků certifikačních měření. 

2. Jak korespondují zjištěné polohy maxim intenzit polí uvnitř karoserie 

s rozložením maxim proudových hustot na vnitřním povrchu karoserie? Jak se 

to projeví v umístění kabelových svazků vedených podél karoserie? 

 

_______________________________ 

doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D. 

Katedra elektromagnetického pole, FEL ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6, 166 27 

Tel.: 224 352 270, e-mail: polivka@fel.cvut.cz 


