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Věc : Oponentský posudek disertační práce studenta 
 

Ing. Josef Běloušek – Trakční pohony s asynchronním pohonem 

1. Aktuálnost zvoleného tématu 
Asynchronní stroje patří mezi nejrozšířenější stroje v průmyslu a též pronikají postupně do lehké i těžké trakce. 

Vyvinutá metoda pro identifikaci parametrů náhradního schéma a zpracovaná metodika citlivosti momentové 

charakteristiky na vybraných veličinách je důležitou součástí pro modelování asynchronních strojů. To je případ 

předkládané disertační práce. Taktéž identifikace parametrů náhradního schéma asynchronního stroje pomocí 

genetického algoritmu je vhodným řešením pro návrháře a popř. i techniky na zkušebnách firem zabývajících se 

výrobou asynchronních strojů. 

 

2. Splnění cílů práce 
Na základě studentem provedených studií, rozborů, měření, experimentů a jejich analýz lze konstatovat, že 

vytčených cílů práce 

 Vypracování metodiky identifikace parametrů náhradního zapojení asynchronního motoru 

 Citlivostní analýza momentové charakteristiky 

 Ověření parametrů náhradního zapojení na modelu pohonu 

bylo dosaženo.  

Jak plyne z vlastní disertační práce, student se seznámil s odbornou literaturou a aktivně se účastnil různých 

konferencí. Tím získal jistý přehled o dané problematice Na základě těchto vědomostí student navrhl, realizoval 

a vyhodnotil řadu experimentů i simulací, ze kterých učinil příslušné závěry.  

 

3. Zvolené metody řešení 
Student se v práci věnoval zejména analytickým metodám návrhu, ale využíval velmi významně i podporu 

počítače, zejména MATLAB + SIMULINK, metody numerické a genetické algoritmy. Velkou zkušenost 

prokázal i v praktické oblasti, kdy měřením identifikoval parametry náhradního schéma asynchronního stroje a 

zejména pak stanovil momentovou charakteristiku rozběhovou metodou s přídavným setrvačníkem.  

 

4. Dosažené výsledky, původní přínos práce, nové poznatky 
Výsledkem studentovy práce je odvození a popis potřebných analytických vztahů pro výpočet momentu a 

proudu asynchronního motoru, dále pak pro citlivostní analýzu momentové charakteristiky a pro Parkovu 

transformaci.  

V druhé části je výsledkem práce aplikace známé metody rozběhové pro stanovení momentové charakteristiky 

asynchronního motoru se setrvačníkem. Moment je obecně obtížně měřitelnou veličinou a student se i přes 
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poměrně nepříznivé okolnosti (požár v laboratoři, velké množství dat v průběhu signálu rychlosti) dokázal 

pomocí vhodného (SW) zpracování dostat k reálným závěrům.  

V třetí části student zdařile aplikoval genetický algoritmus pro identifikaci parametrů náhradního schéma 

zapojení asynchronního stroje. 

 

5. Přínos pro další rozvoj vědy a techniky 
Přínosem je detailní popis a odvození vztahů pro citlivostní analýzu momentové charakteristiky, vypracovaná 

metodika pro identifikaci parametrů náhradního schéma a matematický model dynamického chování stroje. Dále 

je to pak návrh genetického algoritmu pro identifikaci parametrů náhradního schéma asynchronního stroje  

 

6. Formální úprava, jazyková úroveň 
Po formální stránce je práce zpracována na velmi vysoké úrovni. Obrázky, grafy a schémata jsou zpracovány 

kvalitně. V práci je jen několik překlepů a pravopisných chyb (např. s.76, ř. 15 „Autorovi publikace“), což však 

vzhledem k rozsahu práce není významné. Z typografického hlediska též nemám vážnějších připomínek.  

 

7. Publikace studenta 
Ve  zkrácené verzi doktorské práce  i v Disertační práci samotné je pod nadpisem „Literatura“ uveden seznam 

jak „Použité literatury“ tak vlastní „Publikace studenta“. 

Dle uvedeného seznamu lze konstatovat, že student Ing. Josef Běloušek v roce 2007 až 2009 byl  

 autorem 3 tuzemských publikací 

 spoluautorem 3 mezinárodních a 8 tuzemských publikací. 

Některé prezentace z těchto prací jsem měl příležitost osobně navštívit. Proto mohu prohlásit, že vlastní jádro 

studentovy práce bylo publikováno náležitým způsobem. Dále je student autorem resp. spoluautorem dvou 

funkčních vzorků (podíl 10 a 12%)a jednoho prototypu (podíl 80%). Vzhledem k jeho pracovním zkušenostem 

v zaměstnání (firma EM Brno sro) lze vyvodit, že se jedná o pracovníka s vědeckou erudicí.  

 

8. Dotazy a připomínky k práci 
s. 14, ř. 23 – „Nebezpečnou vlastností je okamžité zastavení motoru…“ To není zcela přesné tvrzení. Prosím o 

ústní vysvětlení, na jakých faktorech brzdný moment závisí. 

s.25 – Magnetické napětí vzduchové mezery v porovnání s magnetickým napětím zubu rotoru znamená značné 

přesycení zubů rotoru ? 

s.47 a další – uvedení textu s transformátorem je zde pouze z důvodů podobnosti odvození? 

s. 58, ř.4 – chcete vyjádřit, že rovnice nepracuje s  komplexními čísly? 

s.61 – popište podrobněji algoritmus křížení a mutace 

s. 62 a 71 – proč jste pro stanovení ztrát v železe nepoužil metodiku uvedenou v ČSN EN 600 34? 

s. 76 - Zanedbává schéma ztráty ve vinutí rotoru? 

s.92 – „Je totiž známo, že při rozběhu je energie přeměněná v teplo na odporech vinutí rovna konečné energii 

setrvačníku.“ Z toho by bylo možné chybně usoudit, že pokud stroj nebude mít na hřídeli žádný přídavný 

setrvačník, žádné (ztrátové) teplo se na odporech vinutí nevytvoří. Proto prosím o upřesnění jinak správné 

myšlenky. 

 

9. Doporučení k obhajobě 
Námět práce odpovídá oboru disertace. Na základě výše uvedených skutečností disertační práci „Trakční pohony 

s asynchronním motorem“ studenta Ing. Josefa Bělouška doktorského studijního oboru  Silnoproudá 

elektrotechnika a elektroenergetika  

 

doporučuji k obhajobě 
a po jejím úspěšném složení  

navrhuji 
 

udělení akademicko-vědeckého titulu Ph.D. ve studijním oboru Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika. 

V Plzni dne 22.10.2013      ………………………………… 

        Doc. Ing. Bohumil Skala, Ph.D. 
         oponent 


