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Rekapitulace cílů práce 

 

Oponovaná disertační práce shrnuje výsledky, dosažené disertantem při teoretickém a 

experimentálním zkoumání možností optimalizace synchronních strojů s permanentními 

magnety, přičemž jako optimalizační metoda byl využit algoritmus umělé inteligence SOMA 

(Self-Organizing Migrating Algorithm). Cíle práce jsou explicitně formulovány v 

podkapitole 1. 3. 

Koncepčním cílem práce bylo je provést celkovou optimalizaci synchronního motoru 

s permanentními magnety na rotoru (PMSM), byla zaměřena na zvyšování účinnosti stroje, 

na optimalizaci spotřeby materiálu, technologickou proveditelnost a zlepšování provozních 

vlastností. Tento koncepční cíl byl poté rozpracován do pěti dílčích cílů, které jsou jasně 

specifikovány a logicky na sebe navazují. Proto konstatuji, že splnění těchto cílů nepochybně 

představuje disertabilní problém. 

 

Charakteristika práce a její výsledky 

 

Práce je členěna do šesti číslovaných kapitol, přičemž kapitola 1 je úvod a poslední 

nečíslovaná kapitola je závěr. 

V úvodu (Kap. 1) je nejprve v podkapitole 1. 1 stručně formulována motivace autora 

a naznačena problematika, jejíž řešení je obsahem disertace. Po té je v podkapitole 1. 2 

vedena obsáhlá diskuse o užitečnosti genetických algoritmů pro optimalizaci stroje 

s permanentními magnety. Celou tuto podkapitolu považuji vzhledem k jejímu obsahu za 

rešerši současného stavu vědy v dané problematice. Poslední odstavce podkapitoly je pak 

http://www.fme.vutbr.cz/ustav.html?ustav=13250
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možné považovat za závěry předchozí analýzy, které vedou k formulaci cílů disertační práce, 

ke kterým jsem se vyjádřil výše. 

Druhou kapitola práce (Analyzovaný stroj) je možné považovat za teoretický úvod 

práce v oboru návrhu a výpočtu elektrických strojů s permanentními magnety. Jejím 

obsahem je popis návrhu stroje podle dvou různých hledisek, přičemž je stanoven jako 

použité hledisko návrh z fixních vnějších rozměrů stroje jmenovitě z vnějšího průměru 

statoru a délky svazku, protože se jedná o optimalizace parametrů stávajícího stroje. Poté je 

prezentováno stanovení základních rozměrů rotoru, návrh magnetů, výpočet geometrie 

statoru a analytický návrh stroje na základě závěrů z předchozích podkapitol. 

Ve třetí kapitole (Optimalizační metody a jejich strategie) je postupně provedena 

klasifikace optimalizačních metod založených na evoluci (evoluční algoritmy), popsány 

jednotlivé skupiny těchto algoritmů a podrobněji jsou vysvětleny genetický algoritmus a 

SOMA a tyto algoritmy jsou navzájem porovnány, avšak bez jednoznačného závěru. Poté je 

diskutována problematika volby penalizační funkce, účelové funkce a v závěrečné 

podkapitole je provedeno porovnání vlastností výše uvedených algoritmů se stanovením 

dalšího postupu. Tuto kapitolu považuji za stanovení zvolené metody řešení cílů disertační 

práce. 

Ve čtvrté kapitole (Ověření optimalizačních metod na funkčních prototypech) je 

prezentováno ověření výše uvedeného přístupu na dvou strojích – vibračním 

mikrogenerátoru, kde byla optimalizační úloha zaměřena na minimalizaci objemu při 

zachování vlastností – a na prototypu stroje s permanentními magnety firmy Kollmorgen. 

V obou případech testy potvrdily oprávněnost použití optimalizačních algoritmů. V případě 

mikrogenerátoru bylo optimalizací dosaženo snížení objemu při stejném výstupním výkonu 

snížením objemu magnetů a zásadní změnou vinutí kotvy. U stroje firmy Kollmorgen bylo 

pak dosaženo zvýšení účinnosti a zlepšení účiníku.  

Pátá kapitola (Multi – fyzikální optimalizace vysokorychlostního stroje) tvoří spolu 

s kapitolou šestou (PMSM synchronní stroj) jádro disertační práce a jejich obsah prokazuje 

splnění stanovených cílů. Pátá kapitola – jak název napovídá – pojednává o využití 

optimalizačních algoritmů pro návrh vysokorychlostního stroje s permanentními magnety. 

Optimalizace je přitom zaměřena na mechanickou konstrukci, tepelný obvod, 

elektromagnetický obvod a jejich parametry. Celý proces návrhu stroje tedy přestavuje multi 

– fyzikální optimalizaci. Jsou prezentovány tři modely, a to mechanický, elektromagnetický 

a tepelný, jejichž vstupní a výstupní data organizuje optimalizační algoritmus. Za nesprávné 

však v kap. 5 považuji užívání jednotky krpm pro otáčky, a rpm v celé práci. Obsah šesté 

kapitoly rozšiřuje zkoumanou problematiku na stroje se jmenovitými otáčkami do 6000 min
-

1
 a optimalizace byla prioritně zaměřena na vlastní magnet. Rozdíl oproti předchozí kapitole 

spočívá v tom, že elektromagnetický model byl vytvořen v programu MAXWELL, který byl 

ovládán z prostředí MATLAB, zatímco v kap. 5 byl elektromagnetický model vytvořen v 

programu SPEED Laboratory a v prostředí MATLAB napojeném na SPEED provedena 

optimalizace. Přístup prezentovaný v kap. 6 přináší další možnosti využití otevřeného 

optimalizačního skriptu ve spolupráci programem, jmenovitě MKP. Výsledky získané 

disertantem během optimalizačních procedur, prezentované v obou těchto kapitolách, 

prokazují správnost zvolené metodiky a tuto metodiku považuji za původní přínos autora pro 

rozvoj vědy a technickou praxi. V obou kapitolách lze najít drobné chyby (napři zborcený 

Obr. 4. 9, jazykovým nešvarem je časté užívání germanizmu „... pomocí něčeho...“ a další), 

to však nemá vliv na její hodnotu. 

Poslední kapitola práce (Závěr) rekapituluje postup řešení stanoveného problému, 

jsou stručně shrnuty dosažené výsledky a jejich možné využití a je zde konstatováno, že byla 

vypracována komplexní metodika automatizovaného návrhu elektrického stroje. Se závěry 

disertanta souhlasím, jím formulované přínosy akceptuji, je však škoda, že se nepokusil 
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explicitně formulovat původní přínosy práce pro rozvoj vědního oboru, technickou praxi a 

pro výchovně-vzdělávací proces. 

 

K požadovaným bodům posudku uvádím: 

 

1. Námět práce odpovídá oboru disertace a její téma je nepochybně aktuální. Elektrické 

stroje s permanentními magnety představují klíčovou komponentu většiny pokročilých 

servopohonů a dalších netradičních aplikací založených na elektromechanické přeměně 

energie a optimalizace jejich parematrů představuje významný technický i ekologický 

potenciál. Výsledky práce odpovídají tématu disertace, považuji je za významné, a jsou 

beze sporu využitelné v dalším výzkumu a vývoji a v technické praxi. 

2. Disertace beze sporu obsahuje původní a přínosné části. Metodiku optimalizace 

založenou na aplikaci evolučních algoritmů umělé inteligence považuji za původní přínos 

autora pro rozvoj vědy a technickou praxi a výsledky získané disertantem během 

optimalizačních procedur, prokazují správnost a širokou využitelnost zvolené metodiky. 

Velkou výhodou této metodiky je univerzálnost, názornost a poměrně malá náročnost na 

výpočetní techniku a zpracování dat. Přitom proces získání optimálních výsledků je 

otevřený s možností napojení na jakýkoliv výpočetní nebo MKP program. Určitou 

nevýhodou však může být finanční náročnost na pořízení potřebných IT nástrojů. Na 

druhé straně tato překážka vytváří podmínky pro oboustranně výhodnou spolupráci 

vysoké školy a průmyslu. Disertant vhodně využil dostupných technických poznatků, tyto 

aplikoval na jí vytvořené modely a výsledky získané modelováním ověřila praktickými 

experimentu. Provedl také vyhodnocení simulačních a praktických experimentů a 

experiment potvrdil použitelnost zvoleného přístupu. Rád proto konstatuji, že všechny 

dílčí cíle byly splněny beze zbytku a disertace tedy splnila stanovený koncepční cíl. 

3. Jádro práce bylo na potřebné úrovni publikováno. Publikační činnost disertanta obsahuje 

15 titulů (dva vysoké kvality), a u většiny publikací, je prvním autorem. Nemá však 

žádnou časopiseckou publikaci, ani žádnou, u které je jediným autorem. Přitom 

publikační potenciál disertace považuji za vysoký a doporučuji disertantovi i jeho školiteli 

připravit nejméně jednu publikaci pro impaktovaný časopis. 

4. Ze seznamu vědecké činnosti disertanta, ale především ze samotné disertace vyplývá, že 

Ing. Jiří Kurfürst vykazuje vysokou vědeckou erudici. Je schopen samostatné tvůrčí 

teoretické i experimentální práce, dokáže pracovat v týmu a prosadit se v odborné 

komunitě. 

 

Závěr: 

 

Celá disertační práce však svědčí o tom, že disertant ovládá metody vědecké práce, 

má hluboké teoretické a praktické dovednosti v oboru, je schopen přinášet nové teoretické 

poznatky a v technické praxi je aplikovat. Rád konstatuji, že je perspektivním vědecko-

výzkumným pracovníkem s vynikajícími teoretickými schopnostmi a  nadprůměrnou 

experimentální zdatností. 

 

Pan Ing. Jiří Kurfürst prokázal schopnost a připravenost k samostatné činnosti 

v oblasti výzkumu a vývoje a tím splnil podmínky stanovené v § 47, odst. 4 zákona č. 

111/1998 Sb. o vysokých školách. Proto doporučuji, aby mu byl po úspěšné obhajobě udělen 

akademický titul 

 

„doktor (Ph.D.)“. 
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Během rozpravy požaduji zodpovězení následujících otázek: 

 

1. Uveďte hlavní rozdíly mezi výsledky, získanými GA a SOMA a stanovte nějaké 

doporučení (jestli to na základě Vaší práce lze), pro jaké typy optimalizačních úloh je či 

není některý algoritmus více či méně vhodný! 

 

2. Čím se liší Halbachovo uspořádání magnetů od jiných konceptů? Jaké výhody či 

nedostatky má toto uspořádání oproti jiným konceptům? 
 

 

 

 

 

 

 

           Doc. Ing. Vladislav Singule, CSc. 
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