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Doktorská disertační práce Ing. Lukáše Otavy se zabývá technicky významnou a v současné 

době z praktického hlediska velice potřebnou problematikou detekce poruch statorového 

vinutí synchronního motoru, v menší míře pak i algoritmy pro ověření správné funkce 

příslušných senzorů v regulačních obvodech. Způsob řešení těchto úkolů zásadním způsobem 

ovlivňuje spolehlivost chodu celého pohonu.  

 

1. Aktuálnost tématu práce z hlediska současného stavu vědy 
 

Námět disertační práce bezpochyby odpovídá zaměření doktorského studijního oboru 

Kybernetika, automatizace a měření. Téma disertace je z hlediska současné vědy a techniky 

vysoce aktuální a funkční řešení naleznou široké praktické využití v řadě průmyslových 

aplikací, zejména však v automobilovém průmyslu, kde s masivním nástupem elektromobility 

získávají synchronní motory s  permanentními magnety (PMSM) výsostné postavení. 

 

2. Stanovené cíle disertace a jejich splnění 
 

Cíle disertační práce, zahrnující především zdokonalení stávajících i vytvoření nových metod 

detekce mezizávitového zkratu statorového vinutí PMSM i sestavení algoritmů pro ověření 

funkce senzorů regulační smyčky, jsou souhrnně popsány v kapitole 2 na str. 17 disertační 

práce a sestávají ze sedmi cílů dílčích, které kromě analýzy zmíněného mezizávitového zkratu 

obsahují sestavení modelu PMSM pro simulaci poruch, vytvoření testovací platformy, 

konkrétní návrh metod detekce mezizávitového zkratu, jejich porovnání a experimentální 

ověření včetně implementace algoritmů pro rozlišení poruchy vinutí od poruch senzorů. 
 

Vlastní disertační práce sestává celkem ze 142 stránek textu, z nichž 24 % tvoří abstrakt, 

klíčová slova, nezbytné úvodní prohlášení, poděkování, obsah, seznam obrázků, seznam 

tabulek, seznam literatury, seznam publikací a projektů autora, seznam symbolů, veličin 

a zkratek, jakož i pět příloh (A až E). Pouze 5 % práce má rešeršní či popisný charakter (úvod, 

stav řešené problematiky, cíle práce, závěr). Zbytek práce (71 %, tj. 101 stránek) je rozdělen 

do 6 kapitol věnovaných synchronnímu motoru s permanentními magnety a jeho řízení 

(kap. 3), metodice modelování, implementace a testování algoritmů detekce poruch (kap. 4), 

analýze a modelování poruch typu mezizávitový zkrat jedné fáze vinutí PMSM (kap. 5), 

detekci mezizávitového zkratu vinutí PMSM (kap. 6), detekci poruch senzorů regulační 

smyčky pohonu s PMSM (kap. 7) i celkové diagnostice poruchy vinutí a senzorů pohonu 

s PMSM (kap. 8). Hlavní přínos spatřuji v posledních čtyřech kapitolách (kapitoly 5, 6, 7, 8), 



z nich zejména v kapitole. 6 (36 %, tj. 49 stránek), kde je navrženo 6 konkrétních metod 

detekce mezizávitového zkratu statorového vinutí PMSM. Metody jsou dále ověřeny simulací 

i experimentálně, zhodnoceny a porovnány.  
 

Z provedené analýzy, syntézy, implementace i ověření je zřejmé, že stanovené cíle byly 

splněny v plném rozsahu. 

 

3. Zpracování doktorské disertační práce 

 

a) Zvolené metody zpracování 
 

Mezi použité metody zpracování náleží vymezení základních pojmů problematiky, odvození 

a sestavení matematických modelů PMSM (SPMSM, IPMSM), vytvoření HW a SW testovací 

platformy, analýza a modelování poruch PMSM, stanovení a implementace metod detekce 

mezizávitového zkratu statorového vinutí PMSM, implementace algoritmů detekce poruch 

senzorů regulační smyčky pohonu s PMSM, simulační a experimentální ověření funkčnosti 

kompletní diagnostiky poruch vinutí a senzorů pohonu s PMSM, vyhodnocení, porovnání 

a diskuze získaných výsledků. Odvozené a sestavené modely, navržené a implementované 

algoritmy detekce poruch PMSM a senzorů včetně jejich experimentálního ověření prokázaly 

oprávněnost zvolených postupů a použité metodiky i využitelnost výsledků v praxi. 
 

Disertant by měl blíže uvést, vysvětlit či zhodnotit: 
 

- zavedení Lm jako amplitudy změny indukčnosti v závislosti na úhlu natočení rotoru 

(str. 20) pro různé typy IPMSM, rovněž nazvanou fluktuace indukčnosti (str. 25) 

se zápornou hodnotou, a dále konstrukci rotoru použitého motoru TG Drives (str. 24),  
 

- přesnost uvedené metodiky analýzy a modelování mezizávitového zkratu, bude-li vazební 

indukčnost (str. 36) nelineární, 
 

- spektrum proudu if na obr. 5.3 (str. 39) v případě IPMSM a SPMSM, jaký je v daném 

případě IPMSM poměr Lq a Ld, čím je dána vyjádřená oblast vysokých amplitud 

harmonických proudu if, 
 

- kolik činí v % snížení fázového napětí fáze s poruchou v závislosti na  či na m, 

viz obr. 5.7 a obr. 5.8 na str. 46, 
 

- zda existuje minimum zkratového proudu if dané podmínkou uvedenou na str. 40 dole 

pouze v generátorovém režimu PMSM, viz obr. 5.10 na str. 48, 
 

- čím lze vysvětlit náhlou změnu trendu v průběhu signálů Ud2 a Uq2 pouze v čase 

cca 120 s, viz obr. 6.3 na str. 58, když režim odbuzování začíná již v čase cca 100 s, 
 

- zda je indikátor poruchy d2 na obr. 6.5 (str. 60) a na obr. 6.6 (str. 61) totožný 

s  indikátorem ud2 dle vztahu (6.7) na str. 59, a je-li tento indikátor podstatný, 
 

- zda lze porovnat získané výsledky detekce mezizávitového zkratu metodou "ird2" 

s výsledky dle literatury [36], 
 

- která z uvedených šesti metod detekce mezifázového zkratu by byla vhodná pro obecné 

komerční využití vzhledem ke své robustnosti a spolehlivosti,  

z tohoto hlediska porovnání metod "Cabc" a "Rabc", 
 

- zda bude detekována porucha senzoru natočení rotoru, dojde-li k poruše senzoru napětí 

DC sběrnice, jaký by byl výsledek detekce. 



 

b) Systematičnost, přehlednost, jazyková, terminologická a grafická úroveň 
 

Disertační práce je psána v českém jazyce, k jejímu zpracování doktorand přistoupil s velkou 

pečlivostí, formální i vědecká úroveň práce je vysoká. Kromě výše uvedených obvyklých 

pasáží je práce rozdělena do šesti kapitol, které jsou dále logicky členěny do dvou úrovní 

podkapitol. Jednotlivé části práce jsou přehledně uspořádány, vytvářejí vhodnou návaznost 

řešených problémů a umožňují čtenáři sledovat postup řešení. Práce má jasnou skladbu 

i ucelený charakter. Autor vhodně cituje použitou literaturu. Ke srozumitelnosti práce 

přispívají zařazené seznamy použitých symbolů, veličin, zkratek, obrázků, tabulek, literatury 

a příloh. Svědomitý přístup k realizaci úkolu dokumentuje i celkově vysoká grafická úroveň 

zpracování práce. Kromě několika drobností jsem v práci nenalezl žádné chyby formální, 

stylistické, ani gramatické. 

 

4. Přínos disertační práce pro rozvoj vědního oboru 

 

a) Výsledky disertace a její originální přínos 
 

Kvalitu doktorské disertační práce potvrzuje v práci doložený přehled odvozených 

matematických vztahů, navržených simulačních modelů i sestavení experimentální testovací 

platformy pohonu s PMSM zahrnující emulaci poruch statorového vinutí i senzorů. Původní 

přínos disertační práce spatřuji ve sjednocení přístupu ke stávajícím a odvození nových metod 

detekce mezizávitového zkratu statorového vinutí PMSM a jejich ověření na reálném motoru 

v různých provozních podmínkách, včetně implementace algoritmů pro ověření správné 

funkce použitých senzorů.  
 

Celkem bylo analyzováno, implementováno, ověřeno a porovnáno šest algoritmů detekce 

mezizávitového zkratu statorového vinutí PMSM založených na : 

- analýze druhé harmonické složky statorového napětí v dq systému (metoda "ud2"), 

- analýze druhé harmonické složky rezidua statorových proudů v dq systému (metoda "ird2"), 

- analýze negativní komponenty rezidua statorových proudů (metoda "irdqn"), 

- odhadu statorových odporů jednotlivých fází (metoda "Rabc"), 

- odhadu statorových odporů a koeficientu BEMF jednotlivých fází (metoda "Cabc"), 

- estimaci amplitudy zkratového proudu škálovaného parametrem  (metoda "If"). 
 

Všechny metody byly verifikovány simulací na vytvořeném modelu PMSM i měřením 

na vytvořené testovací platformě s reálným PMSM o maximálním výkonu 2 kW upraveným 

firmou TG Drives, a to jednotným způsobem, umožňujícím porovnání. Dokumentované 

výsledky simulací i experimentálního ověření prokazují dobrou shodu a tudíž i funkčnost 

navržených a implementovaných algoritmů, které lze využít v technické praxi ke zvýšení 

provozní spolehlivosti pohonů s PMSM. 

 

b) Úroveň publikování jádra disertační práce 
 

Přehled publikační činnosti autora uvedený na str. 129 disertační práce obsahuje celkem 

9 položek, které zahrnují 2 příspěvky obsažené ve sbornících mezinárodních studentských 

konferencí, kde je doktorand uveden jako jediný autor, dále pak 6 příspěvků ve sbornících 

mezinárodních konferencí (všechny jsem nalezl v databázi Web of Science), kde je doktorand 

uveden jako první autor. Přehled rovněž zahrnuje jeden článek, který byl publikován v roce 

2021 v impaktovaném časopise vedeném v databázi Web of Science, kde je Ing. Lukáš Otava 

spoluautorem. Publikační aktivitu doktoranda v daném oboru považuji za dostatečnou 

a konstatuji, že jádro disertační práce bylo publikováno na odpovídající úrovni. 



 

5. Závěr 
 

Ing. Lukáš Otava splnil stanovené cíle doktorské disertační práce. Disertace obsahuje původní 

vědecké poznatky vhodné pro praktické využití v řadě průmyslových aplikací, v současnosti 

především v automobilovém průmyslu, kde umožní dále zvýšit spolehlivost elektromobilů 

vybavených pohonem s PMSM. Práce splňuje obecně uznávané požadavky na úroveň 

doktorských disertačních prací, byla zpracována na vysoké úrovni a její jádro bylo 

publikováno v potřebné míře. Z výsledků vědecké činnosti uchazeče vyplývá jeho schopnost 

samostatné tvůrčí vědecké práce a je zřejmé, že se jedná o pracovníka se značnou vědeckou 

erudicí. Z výše uvedených důvodů doktorskou disertační práci  
 

d o p o r u č u j i   k   o b h a j o b ě . 

 

 

V Praze dne 28. května 2021 

                      
         Prof. Ing. Jiří Lettl, CSc. 




