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 O p o n e n t n í    p o s u d e k 

 

disertační práce Ing. Roberta Kulhánka : Aerodynamické charakteristiky flexibilních 

křídel, České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, Praha, 2020. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Předložená disertační práce obsahuje kromě titulního listu 68 stran textu se souhrny v jazyce 

českém a anglickém, poděkováním, obsahem, seznamy obrázků a tabulek a definicemi 

základních symbolů a zkratek, seznamem literatury, který má 38 pramenů. Dále disertační 

práce obsahuje 7 příloh na 16 stranách – Detaily zpracování dat z letového experimentu, 

Naměřená data z letového experimentu, Nejistoty vyhodnocení letového experimentu, Detaily 

CFD výpočtu, Detaily FEM výpočtu, Vizualizace pomocí vláken, Detaily použití rozšířené 

teorie nosné čáry.  

Tématem práce je výzkum aerodynamických charakteristik padákových kluzáků. 

Ve stručném úvodu je technický popis padákového kluzáku. 

Ve druhé kapitole je velmi stručná rešerše zaměřená na dosavadní experimentální výzkum a 

na numerické simulace aerodynamiky padákových kluzáků. Je zdůrazněna současná vývojová 

praxe opírající se především o empirické poznatky ze srovnávacích letových zkoušek a o 

tvůrčí intuici konstruktérů padákových kluzáků. 

Ve třetí kapitole jsou formulovány cíle disertační práce. Hlavním cílem je získat 

experimentální data pro návrh jednoduchého teoretického modelu, který bude postihovat vliv 

flexibility padákového kluzáku na aerodynamické charakteristiky. Pro dosažení tohoto cíle 

jsou vytyčeny dílčí cíle – identifikace vlivu flexibility, vyšetření vlivu pilota v postroji a 

modelování vlivu deformace použitého profilu padákového kluzáku. 

Čtvrtá kapitola uvádí metody užité při výzkumu aerodynamických charakteristik padákového 

kluzáku. Jsou jimi letová měření, experiment v nízkorychlostním aerodynamickém tunelu a 

numerické simulace. Je popsáno vyhodnocení měřených letových dat pro určení součinitele 

odporu a jeho složek. Pro teoretické výpočty je uveden popis testovaného padákového 

kluzáku. Výpočtový zjednodušený postup je připraven řešit problém aeroelasticity v iteračním 

procesu, když jsou řešeny parametry proudového pole při trojrozměrném obtékání kluzáku 

s následnou odezvou tvaru komory kluzáku. Je popsána dílčí strategie, aby byly dosaženy 

výsledky simulující kvazistatický stav pro analýzu vlivu flexibility. 

V páté kapitole jsou shrnuty dosažené výsledky. Z experimentálního výzkumu 

v aerodynamickém tunelu byly získány odporové charakteristiky typického postroje 

padákového kluzáku s pilotem. Z letových testů byl určen vizualizací posun stagnačního bodu 

s následnou deformací náběžné hrany kluzáku. Dále byl zjištěn vliv flexibility na hodnoty 

součinitelů celkového odporu a vztlaku v závislosti na rychlosti letu. Výsledky numerických 

řešení jsou uvedeny pro režim s nejvyšší rychlostí letu 14,5 m·s
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 pro konstantní součinitel 

vztlaku CL = 0,41. Jsou to tyto výsledky : velikost deformace komory kluzáku, parametry 

proudového pole pro výpočet součinitelů vztlaku a odporu. Dále jsou diskutovány možnost 

aplikace dosažených výsledků k predikci parametrů pro let padákového kluzáku, zaměření pro 

další rozšíření modelu k vyšetřování vlivu flexibility a analýza vlivu štíhlosti komor a štíhlosti 

křídla. 

V závěru jsou shrnuty dosažené výsledky a jsou uvedeny přínosy práce. 

V sedmé kapitole je shrnuta publikační aktivita autora disertační práce. 



 

Hodnocení : 

 

Nedílnou součástí rozvoje aviatiky byl a je letecký sport. Tato zvláštní aktivita stále náleží do 

rozsáhlého obecného pojmu letectví. Speciálním leteckým sportem je létání na padákových 

kluzácích. Autor disertační práce si zvolil téma empirického výzkumu aerodynamických 

charakteristik padákových kluzáků a formuloval si cíle – při letových zkouškách vyšetřit vliv 

flexibility křídla, experimentálně v aerodynamickém tunelu měřit odporovou sílu pilota 

v postroji a numericky simulovat proudové pole a odezvu struktury kluzáku na tlakové 

zatížení. Je nutno uvést, že takto formulované téma může vést v případě padákového kluzáku 

jen ke zjednodušenému teoretickému modelu. Obecné pojetí aeroelasticity zůstává stále 

otevřené pro další výzkumy. Dále určení hodnot součinitele odporu je spojeno se značnou 

nejistotou pro kvantitativní vyjádření. V disertační práci jsou však dosaženy pozoruhodné 

experimentální výsledky. Údaje o přírůstku aerodynamického odporu způsobeného 

flexibilitou kluzáku jsou cenné. Hodnoty součinitele odporu a parciálních derivací podle úhlu 

náběhu a Reynoldsova čísla pro pilota v postroji jsou určitě důležitým vkladem do 

teoretického modelu. Numerická simulace je omezena jen na jeden výpočtový režim, ale 

ukázala na možnost řešení kvazistatického stavu a poskytnutí podkladů pro teoretický model 

na základě rozboru dosažených výsledků. Teoretický model umožňuje určit vliv flexibility 

křídla na celkové aerodynamické charakteristiky padákového kluzáku. Autor splnil vytyčené 

cíle. 

Oponovaná práce je psána v nepříliš rozsáhlé formě. Je překvapující značný počet překlepů, 

nedůsledností, formálních chyb. V práci jsou prohřešky proti stylu psaní technických textů 

v češtině. Pokud jsou v práci obrázky, měla by být v textu k nim zmínka (příkladem je 

Obrázek 7). Formulace numerické úlohy má být precizní v popisu výpočtového schématu, 

okrajových a počátečních podmínek, a omezujících podmínek. Pro navazující publikace bude 

nutné, aby autor nedostatky překonal. Měl by důsledně po sobě číst, co napsal. Měl by se 

vyhýbat užití profesního slangu. Formální úroveň práce oponent hodnotí jako slabší. 

Přínos oponované práce je určitě v předložení experimentálních dat včetně určených hodnot 

jejich nejistot. Tato data bude možné včlenit do teoretického modelu, který bude řešit vliv 

flexibility křídla na celkovou aerodynamiku padákového kluzáku. Vytyčení dalších 

výzkumných témat má pro obor letadlové techniky skutečný význam. 

Oponent pro obhajobu předložené disertační práce klade tyto dva dotazy : 

1) Může autor vysvětlit jeho výrok z kapitoly 6. Závěr na str. 61 : „Degradace 

aerodynamického odporu vlivem flexibility je přibližně lineární vzhledem k rychlosti letu“? 

2)  V textu předložené disertační práce se dvanáctkrát opakuje termín „výkon“. Dokonce na 

str.11 je jako definice doslova psáno : „Výkony všech bezmotorových létajících prostředků se 

popisují rychlostní polárou.“ Pojem „výkon padákového kluzáku“ je i v oficiálních 

dokumentech oboru letectví. Přesto si oponent neodpustí poznámku, že výkon jako fyzikální 

skalární veličina je numericky kvantifikovatelný a má svoji zákonnou měrovou jednotku. Je 

klouzavost (bezrozměrná veličina) mírou výkonu padákového kluzáku ? Nemůže to být též 

veličina ekonomické rychlosti letu (nejmenšího klesání) ? 

 

Závěr : 
 

Předložená disertační práce je přínosná pro výzkum a praxi v oboru aviatiky se zaměřením na 

sportovní bezmotorová létající zařízení. Autor splnil stanovené cíle tím, že provedl letová 

měření na padákovém kluzáku a z nich vyhodnotil účinky flexibility křídla kluzáku, že 

v aerodynamickém tunelu měřil odporovou sílu pilota v postroji a vyhodnotil hodnoty 

související se součinitelem odporu a že numericky simuloval proudové pole a odezvu na 



tlakové zatížení struktury křídla. Dosažené výsledky jsou aplikovány do teoretického modelu 

pro řešení aerodynamických charakteristik padákového kluzáku. Předložená disertační práce 

je podnětná a bezpochyby budou na ní navazovat další výzkumné práce a budou se z ní 

odvíjet další praktické aplikace. Autor prokázal svojí tvůrčí aktivitu a své velmi dobré 

odborné znalosti v oborech leteckého experimentu a numerické simulace. Oponent  

  doporučuje disertační práci Ing. Roberta Kulhánka k obhajobě  
před komisí pro obhajoby disertačních prací v doktorském studijním programu Strojní 

inženýrství, studijním oboru Dopravní stroje a zařízení. 

.  

 
V Praze 27. března 2020 

 


