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Disertační práce „Optimalizace chladicího systému letounů“ se zabývá zjišťováním 

tlakových ztrát chladičů v leteckých a automobilních aplikacích. Autor k tomu používá jednak 

experimentální měření na speciální měřící trati a za druhé numerického výpočtu pomocí 

několika CFD modelů. Oba tyto přístupy jsou vhodně kombinovány a to zejména s důrazem 

na zvýšení přesnosti obou metod. Práce má rozsah 78 stran a je psána v českém jazyce. 

Téma a jeho praktické zpracování je pro oponenta velice zajímavé (pozn. oponent pracuje 

jako vývojový pracovník konstrukce chladicích systémů).  

 

Aktuálnost tématu disertační práce 

 V dnešní době jsou již CFD simulace zcela běžnou a základní metodikou pro řešení 

mnoha různých technických problémů. Zásadní problém nastává při validaci výsledků CFD 

simulací vůči reálným výsledkům pro daný problém. I v dnešní době má experimentální 

přístup stále svou nezastupitelnou roli a v mnoha aplikacích je nutné vhodně kombinovat 

CFD simulace s experimentem. Tímto dle mého názoru správným přístupem byl řešen 

problém optimalizace chladicího systému, resp. zjišťování základních fyzikálních parametrů 

chladiče. Nové CFD metodiky by měly být certifikovány vůči reálným datům a to minimálně 

pro prvních několik výpočtů. Úplné spoléhání pouze na CFD by, zejména u komplexních 

problémů v oblastech jako je návrh a konstrukce letadel resp. automobilů, nebylo správné a 

mohlo by vést k poruchám konstrukčních částí nebo i větších celků. Proto považuji dané 

téma a způsob jeho řešení za aktuální. 

 

Cíle disertační práce 

 Cíle disertační práce jsou popsány v kap. 4 (str. 19). Autor správně poukazuje na fakt, 

že pro správný návrh chladicího systému je nutné znát tlakové ztráty chladiče. Autor na 

tlakovou ztrátu pohlíží ze dvou pohledů a to jednak kvantitativního (Jaká je hodnota tlakové 



ztráty?) a za druhé z pohledu kvalitativního (Jak vypadá rozložení proudu / tlakové ztráty 

v prostoru?). Autor si vytyčil celkem tři cíle:  

1. Kvantitativní a kvalitativní měření chladiče 

2. CFD výpočet tlakové ztráty na elementu chladiče 

3. CFD validace modelu chladiče s měřením 

    Všechny tyto cíle byly splněny. 

 

Použité metody a jejich přínos 

 Použité metody, které autor použil, byly vhodně zvoleny vzhledem k vytyčeným cílům 

disertační práce. Pro měření tlakových ztrát a turbulence proudu chladičem byla použita 

zcela nová měřící trať včetně sekce zástavby chladiče. Návrh, konstrukce a realizace byla 

provedena autorem (kap. 6). V kapitole 7 bylo realizováno měření několik chladičů a 

presentovány výsledky. Oponent vysoce hodnotí zejména realizaci měřícího zařízení, které 

významným způsobem rozšiřuje možnosti zkoumání leteckým a automobilních chladičů a to 

zejména možnost měřit parametry před a za výměníkem a možnost vytvářet 2D mapy.  

   CFD simulace autor vhodně rozdělil na výpočet elementu chladiče (mikro pohled) a 

výpočet celého chladiče, který validoval vůči datům získaným z předchozího experimentu. 

Pro model elementu byly využity reálné geometrie reálných komponent chladiče (fyzický 

rozbor geometrie vlnovce) a autor provedl simulace pomocí několika výpočetních modelů, 

které byly následně srovnány s měřením v externí laboratoři (Autopal Hluk). Druhým 

přístupem autor zkoumal celý chladič pomocí nástroje „Porous medium“, kdy tlakovou ztrátu 

nahradil koeficienty v CFD modelu. Oba přístupy ukazují dobrou shodu s měřenými daty.  

 

Připomínky ke zpracování vlastního textu disertační práce 

 Oponent má výrazné připomínky k úrovni textu disertační práce. Tyto své výhrady 

rozdělil do tří podskupin: 

a) Jazykové – níže jsou uvedeny jazykové a gramatické nedostatky nalezené v textu 

práce. 

Str. 1 – „jako klíčového parametru“, „na zjednodušeném modelu chladiče“, „byly vzájemně 

srovnávány“. 

Str. 8 – „k chladičům jen, kdyže je třeba.“, „před chladičem. Podobný systém“ 

Str. 9 – přeformulovat větu „Protože tyto parametry … “ 

Str. 11 – přeformulovat celý odstavec „Do okolí je třeba odvést přibližně 1/3 energie, …“ a 

uvést odkazy na literaturu.  



Str. 13 – přeformulovat „K chlazení se využívá i tepla odvedeného pro změnu kapaliny 

v páru.“, „pro rychlostní rekordy.“, přeformulovat „K tomuto chlazení bylo přistoupeno 

z důvodů minimalizace odporu a chladič výrazně zvyšuje odpor.“ 

Str. 27 – „kompozitových“ 

Str. 31 – přeformulovat větu „S rostoucími zkušenostmi …“ 

Str. 39 – přeformulovat větu „Držák sondy je umístěn v držáku“  

Str. 40 – „turbulence dosáhneme instalací“ 

Str. 46 – „v traverzérech“, dále pak „A poté se z hustoty …“ 

Str. 51 – „naměřená data“ 

Str. 60 – přeformulovat větu „Při vyhodnocení byla vyhodnocena hodnota statického tlaku a 

rychlost na vstupu a výstupu z výpočetní domény“ 

Str. 61, Graf 12 – „s CFD výpočtem elementu“ 

Str. 65 – „ověřit možnosti CFD“ 

Str. 71 – „Předmětem letového měření bylo změřit …“ 

Str. 72 – „Zlepšit těsnění …“ 

Str. 73 – „… procesem výběrového řízení …“, dále pak „… v praxi není používán …“ 

Str. 77 – „součinitel přestupu tepla konvekcí“ 

 

b) Formální  

Str. 5 Obsah – stejné názvy různých kapitol („6. Měření chladičů“ a „8. Měření chladičů“ 

nebo „7.3 Měření intenzity turbulence“ a „8.4 Měření intenzity turbulence“). 

Obr. 6 (a podobné i další obr. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 26, 27, 28, 37 a 

graf 1) je špatné kvality, není uvedena zdrojová literatura a není nijak popsán v textu práce.  

Str. 21 (a podobně i na str. 42) – nahradit pojmy „studený chladič“ za „isotermický děj“ a 

„teplý chladič“ za „děj s přestupem tepla“. Dále lépe rozlišovat pojmy „měřící trať“ a 

„kalorimetr“. Zařízení na LÚ (zatím) není kalorimetr. 

Str. 22 – věta „Hydraulickému okruhu nebude věnována pozornost“ uvozuje odstavec 

„Hydraulický okruh“. 

Obr. 17 – vysvětlit zkratky fyzikálních veličin a uvést je do seznamu na konci práce 

Obr. 20 a 21 – uvést v textu a popsat co zobrazují  

Str. 29 – špatné jednotky „m“ místo „mm“ 

Str. 32 – nahradit „qA“ za „qA“  

Str. 33 – Autor místy nerozlišuje pojmy „dynamicky tlak“ a „rychlost“. Oponent neříká, že je 

to nutně špatně, ale méně přehledné. Např. pojem rychlost mezi body A a B na trysce (vA,B) 

nebyl oponentovi jasný.  

Str. 36 – zkratky „CCA“, „CTA“ a „k“ chybí v seznamu zkratek na konci práce 

Str. 39 – nahradit „Umean“ za „URMS“  

Str. 43, graf 4 – zkratka „vc“ chybí v seznamu zkratek na konci práce 

Str. 53, Tabulka 2 – zvolit lepší popis sloupců. Záporná tlaková ztráta (-11,67 Pa) bude asi 

chyba. Dále Tabulka 3 taktéž nevhodné popisky. Navíc porovnáváme některá dat, která 



nebyla změřena (patrně extrapolována), pak je odchylka výrazně vyšší. Taktéž v Tab. 6 a 7 

jsou porovnávána data i pro 1 m/s, což bylo pouze extrapolováno mimo původní interval. 

Str. 61 a dále, graf 12 a 13, tabulky 4 a 5 – příliš mnoho desetinných čísel pro celá čísla.  

Celkově mnoho obrázků není v práci nijak vysvětleno nebo komentováno (např. Obr. 46-49).  

Str. 65-66 – rovnice pro „Porous medium“, chybí odkaz na zdroj. literaturu 

Str. 68, graf 15 – příliš mnoho desetinných čísel pro celá čísla. 

Str. 72, obr. 54 – nečitelné popisky, doporučuji vyznačit směr letu letadla pro přehlednost 

Str. 77 – stejné označení α pro součinitel přestupu tepla a permeabilita, není jasné pokud je 

v textu pouze značka bez názvu nebo jednotek 

 

c) Obsahové 

Str. 8 – Oponent nerozumí, proč by výrobci automobilních a motocyklových chladičů měli 

uživatelům sdělovat charakteristiky jejich produktů. Tyto informace jsou jejich know-how a 

jsou komunikovány automobilkám. 

Str. 9 – na obr. 3 a 4 chybí vyznačený směr letu letadel, resp. směr náporového vzduchu ke 

chladičům. Tyto dva typy jsou s tlačným uspořádáním vrtule, což z obrázku není patrno a ten 

je pak zavádějící. 

Str. 12-13 – nevhodná terminologie, „plate-fin“ označuje plátové výměníky. Text a obr. 6 

popisují „tube-fin“, tzn. Trubkové chladiče. Dále pak popis funkce ventilátoru z fyzikálního 

pohledu není šťastná („Používá se i v extrémních případech, kdy je teplota okolního vzduchu 

příliš vysoká a nestačí k ochlazení média“). Popis principu termostatu platí pouze pro 

mechanický typ, nikoliv pro elektrický. 

Obr. 7 – lépe rozlišovat statický a dynamický tlak (taktéž str. 20, zde je asi myšlen celkový 

tlak) 

Str. 15 – vysvětlit proč je špatně, když je „chladič za motorem“.  

Str. 16-18 – autor zde popisuje chlazení automobilů v době před 20-30 lety a uvádí zde 

několik zjednodušujících tvrzení. Celá kap. 3.2 nemá úroveň vhodnou pro disertační práci. 

Str. 19 – kap. „4. Cíl dizertační práce“, chybí část textu. 

Str. 20 – chladicí výkon a tlaková ztráta je výrazně ovlivňována i typem média a rozdílem 

teplot.  

Kap. 6 – oponent doporučuje doplnit rovnice pro přestup tepla v kalorimetru. Dále pak je 

nutné uvést jaký rozsah činnosti na návrhu konstrukce a realizace stavby „zástavbu chladiče 

do měřící sekce“ a „měřicí trati“ je dílem autora. Toto je jeden z klíčových přínosů celé práce.   

Str. 28 – oponent doporučuje uvést rozsahy měřících parametrů pro „zástavbu chladiče do 

měřící sekce“.  

Str. 29 – Chybí detailní popis „měřicí trati“ a jejich jednotlivých částí, např. vazba na 

„zástavbu chladiče do měřící sekce“. V textu je dále uvedeno, že existují nebo mají existovat 

3 rozdílné „měřící sekce“. Chybí jejich vymezení a jakýkoliv popis. 

Str. 30 – Popis měřící aparatury neobsahuje měřící rozsah a přesnost. Dále chybí popis 

umístnění v měřící trati.  



Str. 34, Graf 2 – graf ani výsledky nejsou nijak popsány v textu práce. Označení „průřez A, B a 

C“ není nijak vysvětleno.  

Str. 35, obr. 25 (a podobné i další obr. 30, 33, 34, 35) – Chybí definice referenčního bodu 

vůči, kterému vyhodnocujeme. Není uvedeno pro jakou rychlost, resp. rozsah rychlostí jsou 

závěry platné. 

Str. 36 – chybí vysvětlení vztahu rovnic 7.9 a 7.10 a obr. 26 a 27 k principu měření 

Str. 39, obr. 29 – Obrázek je nečitelný a není nijak vysvětleno, jaké měření zobrazuje, resp. 

jaké závěry z toho můžeme vyvodit. Chybí souvislost s textem.  

Str. 41, Graf 3 – Není vysvětleno, co graf zobrazuje. Chybí vysvětlení legendy grafu „01_07“ 

až „16_07“. 

Str. 42, obr. 31 – chybí vyznačení směru proudění 

Str. 43, Graf 4 – Graf je nepřehledný. Není jasné, které data patří k hlavní nebo vedlejší ose. 

Chybí vysvětlení legendy grafu „sonda1_p2_v“ až „sonda2_p2_ps“. Není vhodné uvádět celá 

čísla na 3 desetinná místa. 

Str. 44, Graf 6 – Graf je nepřehledný. Není jasné, které data patří k hlavní nebo vedlejší ose. 

Název hlavní osy Y je matoucí. Výsledky a závěry z grafů 5 a 6 nejsou nijak komentovány 

v textu práce.  

Str. 45, obr. 32 – Chybí jednotky barevné škály (asi v %). Není uvedeno pro jakou rychlost, 

resp. rozsah rychlostí jsou závěry platné. Autor uvádí, že odchylky jsou způsobeny deformací 

vlnovců chladiče, ale bez konkrétního důkazu pro toto tvrzení. Minimálně foto chladiče 

s defekty v místech odchylek by byla žádoucí. Popř. otestovat záměrně poškozený chladič a 

porovnat s původními daty. 

Str. 55, obr. 36 – zcela nepochopeno oponentem. Není jasné co má graf znázorňovat. 

Legenda „měření_1“ až „měření Hluk“ je nepochopitelná.  

Str. 57, obr. 38-40 – bylo by vhodné vysvětlit co je na obrázku a v jakých rovinách byly řezy 

provedeny.  

Str. 58, text a obr. 41 a 42 – bylo by dobré lépe popsat okrajové podmínky, např. jakého typu 

OP jsou nebo alespoň rozsah řešených hodnot.  

Str. 59, obr. 45 – co je na obrázku znázorněno? 

Str. 71, obr. 53 – obrázek úplně chybí 

 

Dotazy 

1) Autor uvádí, že zástavba pro měření je inovativní a během realizace řešil 

problémy. Může prosím detailněji uvést jaké? 

2) Jaké jsou plány do budoucna s měřící tratí? Plánuje se další rozvoj trati? 

3) Autor uvádí, že po kalibraci zástavby v trati je nutno provádět zásahy do měřícího 

řetězce (např. vložit chladič). Jak velké nepřesnosti se dopouštíme? 

4) Z porovnání výsledků obr. 33 a 34 může vyplývat, že samotný chladič funguje jako 

ustalovací síto pro proud vzduchu. Je to tak?  



5) Autor vysvětluje odchylky v měření tlakových ztrát chladiče nedokonalým 

utěsněním. Jak k tomuto závěru dospěl? Má plán na odstranění tohoto 

problému? 

6) Oponenta zajímá možnost měření nikoliv jednotlivého chladiče, ale celých 

chladicích modulu a to zejména vytváření 2D map. Jaké jsou možnosti a limity 

takového měření? 

 

Závěr 

 Téma disertační práce představuje náročnou kombinaci CFD simulací a 

experimentálního přístupu k optimalizaci chladicího systému. Autor provedl rozsáhlou 

vědeckou činnost na dané téma. Proto doporučuji, aby byl Ing. Ondřej Lajza připuštěn 

k závěrečné obhajobě před akademickou komisí.       

Oponent důrazně doporučuje provést zásadní korektury v textu disertační práce, tak 

jak byly naznačeny výše.  

 

Ve Zlíně 3. 11. 2017      ………………………………………………. 

               Ing. et. Ing. Aleš Horák, Ph.D. 


