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Aktuálnost a dizertabilnost 

Autor se ve své práci zaměřuje na metody minimalizace vlivu nelinearit, zejména mrtvých časů, 
u napěťového střídače využitého pro vektorově řízené pohony se synchronním motorem s permanentními 
magnety (PMSM) a asynchronním motorem. Problematika vlivu mrtvých časů a dalších nelinearit se 
v odborné komunitě řeší již řadu let, nicméně tato oblast stále není uzavřená a vyřešená. Jde o významné 
téma se širokým dopadem do průmyslových i trakčních pohonů. Autor přináší návrh nových metod, které 
dosahují významného zlepšení v chování uvažovaných pohonů z pohledu kvality výstupního proudu měniče. 

Zvolené téma považuji za aktuální a dizertabilní s velkým přínosem do oblasti výzkumu a vývoje v oboru. 

Volba zdrojů a metodika VaV 

Autor k práci využívá prameny z renomovaných impaktovaných časopisů, sborníků významných konferencí 
a odborných knih. Významná většina citovaných prací je aktuální svým datem vydání, případně jde 
o významné publikace popisující základní teoretické poznatky využívané dále v práci. Lze říci, že základy 
předkládané práce a volba cílů vychází z ověřených aktuálních poznatků ve vytyčené oblasti. 

Práce obsahuje úvod do problematiky s nezbytnou analýzou současného stavu poznání, na základě které 
byly zjištěny nedostatky existujících metod a byly stanoveny cíle práce. Před návrhem vlastních řešení je 
v práci rovněž uveden poměrně podrobný popis teoretických předpokladů, principů a matematických 
metod využitých a rozvinutých v hlavní části práce. Vlastní řešení jednotlivých metod je dále logicky 
strukturováno od počátečního teoretického úvodu, přes návrh simulačních modelů a simulačního ověření 
teoretických předpokladů, až po experimentální ověření a vyhodnocení navržených algoritmů minimalizace 
nežádoucího vlivu nelinearit v napěťovém střídači. 

Dosažené odborné výsledky a přínosy 

Vlastní téma práce se týká pohonu s PMSM a s asynchronním motorem, které jsou napájeny z napěťového 
střídače. Pro pohon s PMSM autor navrhuje tři metody minimalizace vlivu nelinearit napěťového střídače, 
a to  

• metodu s pozorovatelem rušivých napětí s váhováním odchylek proudů,  
• metodu s pozorovatelem založeným na Kalmanově filtru, 
• adaptivní metodu s pozorovatelem rušivých napětí. 

Uvedené metody jsou srovnávány mezi sebou, ale také vůči tzv. standardní metodě kompenzace. Metody 
jsou srovnávány zejména z pohledu harmonického zkreslení výstupního proudu měniče (fázového proudu 
motoru). Vzhledem ke standardní metodě kompenzace dosahují nově navržené metody významného 
snížení harmonického zkreslení dle zavedeného koeficientu HD (z 1,56 % na 0,29 %). 



Pro pohon s asynchronním motorem autor navrhuje dvě nové metody kompenzace nelinearit, a to 

• metodu s harmonickým kompenzátorem, 
• metodu s rekonstruktorem fázových proudů.  

Metody jsou opět porovnány se standardním způsobem kompenzace, přičemž zde dochází ke zlepšení 
koeficientu HD z 1,62 % až na 1,27 % pro harmonický kompenzátor, což by se nemuselo zdát mnoho, ale 
jde o snížení amplitud vybraných harmonických cca o jeden řád. 

Publikační činnost 

Pan Ing. Buchta je autorem nebo spoluautorem 13 publikací týkajících se striktně tématu práce, a to na 
významných mezinárodních fórech indexovaných ve Web of Knowledge nebo databázi Scopus (např. 
IECON, IFAC, EPE ECCE, APPEL), ale i na národních konferencích. Jádro práce je dle mého názoru 
dostatečně opublikováno a uznáno odbornou komunitou. 

Dále je Ing. Buchta spoluautorem dalších prací týkajících se systémů automatického řízení a elektrických 
pohonů, takže lze říci, že výzkumné i vývojové aktivity pana Ing. Buchty zabírají poměrně širokou oblast 
a jeho odbornost není soustředěna pouze na jedno téma. 

Formální zpracování práce 

Práce je členěna logicky, jako první je uveden popis současného stavu poznání, vytyčení cílů práce 
a úvodní teoretická část, která obsahuje analýzu vzniku nelinearit, využité matematické metody 
a algoritmy. Následuje vlastní řešení, které obsahuje popis navržených metod, návrh simulačních modelů, 
výsledky simulací,  popis experimentálního pracoviště, průběhy experimentů na laboratorních pohonech 
a vyhodnocení přínosu jednotlivých metod kompenzace nelinearit. 

V práci jsem nalezl jen minimum překlepů a chyb,  např. slovo příčinnou s dvěma "n", chyby v interpunkci 
v dlouhých souvětích, např. str. 7, 20, 23, 41, ... 

Dále není používán úplně standardní zápis závorek v matematických výrazech, předpokládal bych 
kombinaci složených, hranatých a kulatých závorek, ale ne zdvojené kulaté závorky. 

Několikrát je v práci uveden termín Parkerova transformace, ale jde o Parkovu transformaci. 

V popisku osy „y“ na obr. 5.12e je uvedeno napětí, ale jde podle mě o časové průběhy proudu. 

Navzdory výše uvedeným drobným nepřesnostem je práce celkově zpracována na velmi vysoké úrovni, 
problematika navržených metod je detailně popsána, stejně tak jsou důkladně popsány získané výsledky 
a výhody či nevýhody navržených metod. Kvalita obrázků je také velmi vysoká. 

Doplňující dotazy 

V případě, že to průběh obhajoby umožní, se pan Ing. Buchta může vyjádřit k následujícím dotazům 
a komentářům. 

• Uvedené metody jsou prezentovány pro tzv. vektorové řízení, šlo by některou z nich využít i pro 
přímé řízení momentu? 

 






