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Obsah dizertační práce 

Náplní předložené dizertační práce je návrh identifikační metody pro odhad parametrů synchronního 

motoru s permanentními magnety (PMSM). Identifikační procedura i automatické řízení motoru bylo 

realizováno v dq souřadnicích. V práci byly použity dva identifikační přístupy, jednorázová (off-line) 

metoda a průběžná (rekurzivní – on-line) metoda. Pro oba přístupy byla použita frekvenční analýza, 

část identifikace využila metodu adaptivního modelu a Newtonovu metodu. Experimentální práce 

byly provedeny v programovém prostředí MATLAB/Simulink spolu s platformou reálného času 

dSpace.        

Dizertační práce má 131 stran a 156 odkazů na použitou literaturu. Je standardně strukturována do 

devíti kapitol včetně Úvodu a Závěru. Za závěrečnou kapitolou je uveden seznam značek a symbolů. 

Domnívám se, že tuto část je vhodněji uvést v úvodu a jednotlivé symboly a zkratky rozdělit a seřadit 

pro lepší orientaci abecedně. V poslední části jsou uvedeny vlastní publikace.  

V Úvodu jsou uvedeny základní pojmy a principy řešené problematiky včetně deklarovaných cílů 

dizertační práce. Ve druhé kapitole a třetí kapitole je pojednáno o elektrických pohonech a uveden 

matematický model synchronního motoru. Náplní čtvrté kapitoly jsou metody řízení synchronního 

motoru s permanentními magnety. Náplní kapitol pět a šest je identifikace parametrů motoru. 

V kapitole sedmé je uvedeno řízení a popis platformy dSpace. Za klíčovou považuji kapitolu osm, 

která obsahuje simulaci a testování navržených identifikačních algoritmů, včetně testování motoru 

v podmínkách reálného času. V závěrečné deváté kapitole jsou shrnuty a zhodnoceny dosažené 

výsledky.  

 

Aktuálnost dizertační práce 

Je zřejmé, že velká část průmyslových procesů obsahuje elektrické pohony včetně synchronních 

motorů s permanentními magnety, které oproti jiným typům motorů mají řadu výhod (větší výkon, 

menší rozměry, rychlá mechanická dynamika). Proto implementace pokročilých metod řízení, které 

vyžadují získání dynamických modelů s vhodnými odhady parametrů prostřednictvím sofistikovaných 

identifikačních metod, je aktuálním požadavkem. Z tohoto důvodu považuji téma předložené 

dizertační práce z hlediska současného stavu vědy za vysoce aktuální jak z hlediska teoretického, tak i 

aplikačního. Obsah dizertační práce svým zaměřením plně odpovídá studijnímu oboru Kybernetika, 

automatizace a měření. 
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Vědecký přínos práce 

Za originální přínos práce v oblasti teoretické lze považovat návrh identifikačních algoritmů 

prostřednictvím frekvenční analýzy a využití těchto algoritmů i pro identifikaci nelineárních procesů. 

Synchronní motor s permanentními magnety vykazuje nelineární chování, a proto pro jeho identifikaci 

byl požit Hammersteinův model. Poněvadž PMSM je poměrně složitý dynamický mnoharozměrový  

systém, byla v práci rovněž použita identifikační metoda s referenčním modelem – MRAS (Model 

Reference Adaptive Systems) a on-line identifikace založené na Newtonově metodě.  

Přínos v aplikační části spočívá hlavně v testování a simulačním ověření navržených identifikačních 

algoritmů a jejich vyhodnocení. Jedná se o poměrně rozsáhlou část práce a získané výsledky jsou 

uvedeny jak v tabelární, tak i grafické formě (někdy méně přehledně).  

 

Publikace základních částí práce 

Bohužel, neznám metodiku pro hodnocení publikačních aktivit dizertantů VUT FEKT v Brně. 

Obdržel jsem pouze hodnocení tvůrčích aktivit dizertanta, odkud plyne, že je spoluautorem původních 

příspěvků na mezinárodních konferencích, článků v domácích časopisech a příspěvcích na 

mezinárodních konferencích. Za svou publikační činnost obdržel podle metodiky 193 bodů. 

Publikační činnost diplomanta je rozsáhlá, v řadě publikací jsou uveřejněny výsledky týkající se 

dizertační práce, tři příspěvky jsou doloženy jako separáty k dizertační práci (jeden příspěvek z IFAC 

Conference, dva příspěvky z IEEE Conferences).  

 

Vědecká činnost uchazeče 

Z publikační činnosti vyplývá, že dizertant získal studiem doktorského studijního programu potřebnou 

vědeckou erudici pro další vědecko-výzkumnou práci. Řada konferenčních příspěvků, ve kterých je 

dizertant spoluautorem, je abstrahována v databázi Scopus. Stojí za úvahu připravit příspěvek pro 

impaktovanou časopiseckou publikaci, která je abstrahována v databázi Web of Science (např. 

Control Engineering Practice IFAC, nebo ve vhodném časopise IEEE Trans.). Tímto způsobem může 

lépe posoudit výsledky dizertační práce mezinárodní vědecká komunita.    

 

Další vyjádření k práci  

Jak už jsem výše uvedl, práce má dobrou teoretickou i experimentální úroveň, včetně grafické úpravy. 

Mám ale několik připomínek hlavně ke stylistice, v práci se rovněž vyskytuje několik gramatických 

nepřesností. Rovněž k citaci použité literatury mám připomínky:    

Připomínky:  

 Lepšímu přehlednosti textu by prospělo značit matice a vektory tučně.  

 Str.  9 a dále – [X], [Y], mezi literárními odkazy musí být čárka, výčet odkazů vyjádřit zkrácenou 

formou [1] - [8].    

 Str. 11, bod 3, „Odhad modelu“ není vhodný termín, správně Odhad parametrů modelu (jedná se 

o parametrizaci modelu). 

 Str. 12 a dále – literární odkaz na konci věty je její součástí, správně …velmi rozdílné [21].   

 Str. 12, význam zkratky „PMSM“ je uveden až na str. 15. 

 Str. 18, - správně má být Na obrázku 4 je znázorněn… 

 Správný název je Clarkova transformace. 

 Str. 30 a dále, schází v textu odkazy na obr. 16, 17, 18, 22, 23, 24 aj.  
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 Str. 34, rovnice (5.9) je uvedena v operátorovém tvaru se stochastickou složkou E(p). Na 

následujícím řádku je definována stochastická porucha e(t) v časové oblasti, která přísluší až 

k následující rovnici (5.10) – nekorektní definice. 

 Str. 35, není vysvětlen význam symbolů v rovnicích (5.15) a (5.16) – vysvětlení je až na str. 52. 

Podle mého názoru není vhodné používat tyto symboly pro označení reálné a imaginární části 

frekvenčního přenosu. I v anglosaské literatuře se používá značení Re a Im.    

 Str. 36, předposlední odstavec je napsán s menším řádkováním než ostatní text. 

 Str. 63, obr. 28, nejsou popsány vnitřní veličiny v blokovém schématu.  

 Str. 65, obr. 30, vhodnější název pro Adaptivní mechanizmus je pojem Adaptační. 

 Str. 32, obr. 66, tatáž připomínka, co v předchozím bodě. 

 Str. 93, schází obr. 68. 

 

Tyto připomínky nejsou zásadní, ale spíše by měly pomoci dizertantovi v jeho další výzkumné a 

publikační činnosti. 

  

Dotazy pro dizertanta: 

1. Vysvětlete odvození vztahů (6.17) – (6.19). 

2. Předpokládám, že komplexní blokové schéma synchronního motoru s permanentním magnety je 

na obr. 20. Na obr. 27 je zobrazeno blokové schéma elektrické části motoru využitím 

Hammersteinova modelu. Jakou máte představu o využití Vašich výsledků identifikace pro návrh 

regulačního obvodu z hlediska řídicího zákona (typu regulátorů a jejich seřízení)?  

      

Závěr 

Ve své dizertační práci prokázal dizertant schopnost samostatné tvůrčí vědecké práce. 

Předložená dizertační práce obsahuje původní a částečně autorem publikované výsledky. 

Dizertační práce splňuje veškeré potřebné náležitosti stanovené v § 47, odst. 4 zákona č. 111/98 

Sb. Předloženou dizertační práci Ing. Ivo Veselého proto doporučuji k obhajobě pro udělení 

akademického titulu Ph.D.  

 

Ve Zlíně 8. června 2017 

 

 

prof. Ing. Vladimír Bobál, CSc. 

             


