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Prof. Mgr. Ing. Karol Filakovský, CSc.  

Loosova 2, 638 00 Brno  
 

Posudek disertační práce  

Ing.  Ondřej Lajza: Optimalizace chladícího systému letounu  

 

 Předložena dizertační práce dizertanta Ing. Ondřeje Lajzy má celkem 78 stran včetně úvodní 

stránky, abstraktu práce v češtině a angličtině, Prohlášení autora o původu práce, poděkování všem 

kteří umožnili vznik práce a Obsahu práce (6 str.). Práce dále obsahuje 15 samostatně číslovaných 

kapitol.  

 První úvodní kapitola (4 str.) velmi stručně uvádí do problematiky. Část vysvětlování nahrazuje 

barevnými kopiemi firemních podkladů o instalacích chladicích systémů vybraných pohonných 

jednotek.  

 Druhá kapitola s názvem Chlazení pístových spalovacích motoru (3 str.) opět velmi stručně 

popisuje některé vybrané prvky chladicích systémů.  

 Třetí kapitola s názvem Chladicí systémy (5 str.) popisuje chladicí systémy letounů a v další 

podkapitole chladicí systémy automobilů.  

 Čtvrtá kapitola definuje cíle disertační práce (1 str.). Po velmi stručném úvodu s konstatováním, 

že pro návrh chladícího kanálu je třeba znát tlakové ztráty chladiče na vzduchové straně. Autor uvádí 

tři cíle: -Kvalitatívní a kvantitatívní měření chladiče, CFD výpočet tlakové ztráty na elementu chladiče 

a CFD validace zjednodušeného modelu chladiče s měřením. K měření chladičů byla vybudována na 

LÚ měřící trať (uzpůsoben aerodynamický tunel).  

 Pátá kapitola uvádí Charakteristiky chladiče (2 str). V textu uvádí jak je možné tlakovou ztrátu 

chladiče určit: - Analyticky, - Numericky, - Měřením.  

 Šestá kapitola s názvem Měření chladičů (10 str.) opět stručně uvádí používané měřící tratě s 

otevřeným a uzavřeným oběhem vzduchu, dále uvádí poznámky k instalaci chladiče a měření na části 

chladiče. V závěru kapitoly popisuje měřící trať na LÚ a její vybavení snímací technikou, spolu s 

postupem stavby tratě od r. 2012 do r. 2016, kdy bylo provedeno první měření.  

 Sedmá kapitola s názvem Kalibrace měřícího prostoru (10 stran) popisuje měření tunelové 

konstanty potřebné k přesnějšímu určení rychlosti proudu v aerodynamickém tunelu.  

 Osmá kapitola má název Měření chladičů (14 str.) obsahuje popis instalace chladiče a jednotlivá 

provedena měření: - tlakové ztráty, - rozložení tlakové ztráty, - rozložení rychlosti před a za chladičem, 

- intenzity turbulence, - test opakovatelnosti, - srovnání naměřených dat.  

 Devátá kapitola s názvem CFD výpočet tlakové ztráty (7 str.) popisuje zjednodušení použitá pro 

vytvoření výpočetní sítě na základě proměření detailů rozřezaného chladiče v Autopalu Hluk. Změřená 

geometrie vedla k vytvoření výpočetní sítě pro CFD výpočet. Výpočet byl proveden v balíku program 

FLUENT pro 0 metrů výšky MSA s několika základními modely turbulence “k-ε” a “k-ω”.  

 Desátá kapitola má název CFD výpočet zjednodušeného modelu chladiče (7 str.). Je zde CFD 

metodou vypočtena tlaková ztráta a porovnána s měřením na LÚ s celkově dobrou shodou výpočtu s 

měřením.  

 Jedenáctá kapitola s názvem Letová měření (7 řádků textu + obrázek 54) uvádí, že měření 

chladiče oleje reduktoru na letounu VUT 061 Turbo je na LÚ připraveno, ale z kapacitních důvodů a 

nepříznivého počasí nebylo provedeno.  

 Dvanáctá kapitola má název Další rozvoj měřící trati (10 řádků textu) a popisuje jak bude 

zlepšeno vybavení měříci tratě přístroji a jak bude upraveno vlastní měření na základě dosavadních 

zkušeností.  

 Třináctá kapitola obsahuje Závěr práce (1 str.). Autor zde uvádí průběh disertační práce s 

problemy, které bylo nutno administrativně vyřešit v průběhu výstavby měřící tratě na měření 

tlakových ztrát při provozu chladičů. Autor zdůrazňuje, že navržená zástavba chladiče umožňuje dosti 



2 

zásadní vylepšení stávajících měřících trati na měření charakteristik chladičů. Měřením celého průřezu 

bylo dosaženo detailnější změření charakteristik proudu procházejícího chladičem. Navržená zástavba 

chladiče umožňuje měření i silových účinků na chladič, nejen měření charakteristik proudu.  

 Použití CFD výpočtu tlakové ztráty (na elementu chladiče) bylo ověřeno též použití tohoto 

přístupu, který umožňuje dopředu vypočítat tlakové ztráty pro různé varianty uspořádání chladiče.  

 Spolupráce se zkušebnou chladičů Autopal Hluk ukázala, že po odstranění “drobných” 

nedostatků na zkušebně chladičů LÚ bude možno i tuto zkušebnu používat ke spolupráci, též pro CFD 

výpočty tlakových ztrát, a umožní také návrhy nových vylepšených chladičů.  

 Čtrnáctá kapitola je Seznam použité literatury (3 str.).  

 Patnáctá kapitola obsahuje Seznam použitých zkratek a symbolů (cca 2 str.).  

 

 Diskuse k předložené práci  

 

 Předložená dizertační práce pana Ing. Ondřeje Lajzy je převážně experimentální. Jde o přípravu 

měřící tratě a experimentu, její výbavení potřebným měřícím zařízením a nastavení celého měření tak, 

aby odpovídalo potřebám dané úlohy. Nová velká teorie se nedá v tomto případě očekávat. Autor 

přesto použil zlepšené přístupy, které doposud při proměřování charakteristik kapalinových chladičů 

pístových pohonných jednotek pro letouny a automobily nebyly používany. Ale ani toto vylepšení a 

zpřesnění měření nepřivádí do tohoto technického oboru novou teorii a zcela nové přístupy.  

 Téma disertační práce je aktuální a zajímavé pro technické řešení. Umožňuje navrhnout 

vylepšené typy chladičů s menšími ztrátami a menším odporem vzduchu za letu a při jízdě a tím 

snížení spotřeby paliva. Možnost zlepšit ekonomii provozu letounů a automobilů je potřebná a 

neoddiskutovatelná.  

Cíle disertační práce vytčené ve čtvrté kapitole byly bezpochyby splněny, až přeplněny.  

Dizertant postupoval při zpracování práce systematicky, postupně na LÚ vybudoval pracoviště, 

měřící trať uzpůsobenou pro měření charakteristik proudění a tlakových ztrát kapalinových chladičů 

pístových letadlových a automobilových motorů. Je za tím skrytá několikaletá systematická 

administratívní a technická práce. Přínos řešitele spočívá v tom, že se pokusil vyřešit problém měření 

proudění v těchto chladičích trošku obecněji a též výpočtem s využitím balíku CFD programu a 

povedlo se mu to.  

Význam předložené práce pro praxi je dnes těžko odhadnutelný a bude záležet hodně na 

výrobcích motorů jak k problemu přistoupí. Je pravděpodobné, že tyto nové nápady po několika letech 

nájdou širší uplatnění.  

Po formalní a jazykové stránce práce trpí více nedostatky než klady, viz. seznam nalezených 

chyb a omylů. Nejsou to naštěstí velmi hrubé chyby, ale i tak jsou zbytečné a dalo se jim předejít další 

četbou a opravou chyb.  

 

Nalezené chyby a přepisy  

 

V celé práci se vyskytuje chyba při psaní rozměrů veličin a proměnných . Podle Normy ČSN  

je technická norma na stejné úrovni důležitosti jako jazyková pravopisná norma, ale není zdaleka tak 

striktně dodržována. 

Str. 2, 9. ř. má být “…výpočet na zjednodušeném modelu chladiče…”.  

Str. 2, 10. ř. má být místo “…srovnány…” by mělo být “…porovnány…”, 2 krát na řádku.  

Str. 19, 2. a 3. ř. zdola, věta neúplná, doporučuji vypustit 3 slova na konci 3. ř. zdola.  

Str. 20, 6. ř. zdola, 4. slovo od konce ř., vypustit písmeno “k”, zůstane “tato”.  

Str. 21, 2. ř. textu shora, konec ř., má být “…z chladiče.”  

Str. 21, Analyticky výpočet, 1. ř., má být “…a náročný iterační…”.  

Str. 22, 2. ř., má být “…vzduchu…”.  
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Str. 39, rovnice (7.12), na levé straně rovnice má být  Urms=… . 

Str. 41, Graf 3, není úplně jasné co obrázek představuje.  

Str. 43, 5. ř., vypustit čárku před tečkou.  

Str. 46, řádek pod rovnici (8.2), začátek řádku má být “A poté se z hustoty…”.  

Str. 65, 1. ř. textu, za slovo “ověřit” vsunout slovo “vodnost”. 

Str. 65, rovnice (10.1) až (10.10) jsou dost nesrozumitelné co do rozměrů i proměnných.  

Str. 73, 5. odst., věta ze začátku 2. ř. má být “…věnující se měřením chladičů…”.  

Str. 73, 5. odst., 4. ř. zdola, konec řádku má být “…je v praxi používán a …”.  

Str. 77, proměnná označena “μ” je podle rozměru kinematická viskosita, ne dynamická,  jak je 

autorem uvedeno; nutno sladit se vzorci na str. 65 a není uvedeno a není jasné co představuji členy Dij 

a Cij na řádcích předtím na str. 77.   

 

Dotazy  

 

1. Jak je velký rozdíl naměřené tlakové ztráty při měření ztráty statického tlaku a při měření ztráty 

celkového tlaku na stejném měřeném chladiči při stejném průtoku vzduchu chladičem a stejné 

teplotě vzduchu? Jaký je vliv teploty vzduchu při měření?   

  

2. Graf 14 na str. 66 uvádí vztah pro výpočet tlakové ztráty naměřený při měření chladiče na LÚ. 

V uvedeném grafu, ale ani nikde jinde v práci, jsem nenašel detailnější vysvětlení vzorce a 

proměnných se kterými pracuje, zda jde o naměřený a nějak vyrovnaný graf nebo graf získaný z 

CFD výpočtu. Prosím o vysvětlení.  

 

Závěrečné hodnocení  

 

Předložená doktorská dizertační práce pana Ing. Ondřeje Lajzu řeší technický důležitou úlohu 

navrhnout a na měřícím zařízenínavrženém a vyrobeném pro měření kapalinových chladičů pístových 

spalovacích motorů ověřit kvalitu naměřeného chladiče. Dizertant vybudoval a uvedl do provozu 

odpovídající měřící trať, odladil základní nedostatky a omyly návrhu a provedl na trati několik prvních 

měření, která jsou co do výsledku srovnatelná s výsledky naměřenými zkušebnou profesionální 

Autopal Hluk (Hanon Systems Autopal).  

Dizertant při výstavbě zkušebny navrhnul a realizoval obecnější přístup k úloze. Na zařízení LÚ 

lze využít zobecněný přístup při vyhodnocování měření a lze měřit nejen tlakovou ztrátu na chladiči, 

ale též kvalitu, teplotu, turbulence protékajícího chladícího vzduchu a získat tak i troche širší pohled na 

zkoumanou problematiku.  

Musím však konstatovat, že vlastní formalní i odborná úroveň předložené disertační práce je na 

nižší úrovni proto, že disertant nevěnoval vypracování textu a formalní, ale i věcné stránce práce 

dostatečnou pozornost a péči.  

Organizační, technickou a administratívní stránku práce nezanedbal, této části práce věnoval 

zřejmě dlouhodobou pozornost.  

Po zvážení všech kladů a nedostatků práce doporučuji práci předložik k obhajobě před komisi a 

po obhájení práce udělit panu Ing. Ondřeji Lajzovi akademický titul Ph.D.  

 

 

V Brně dne 9. 11. 2017    ……………………………………….. 

       Karol Filakovský  


