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Riešená oblasť v predloženej dizertačnej práci vyhovuje súčasným požiadavkám 
praxe a vedeckého skúmania, keďže výsledky tejto dizertačnej práce umožňujú dobrú 
orientáciu pri korektnom dynamickom návrhu a prevádzkovom posúdení strojového 
zariadenia, ktoré sa v praxi vyskytuje najčastejšie, a to elektromotor a generátor 
elektrickej energie. Výber témy pre dizertačnú prácu je teda aktuálny. 

Hlavným cieľom dizertačnej práce bolo vytvoriť výpočtový model rotačného 
elektrického stroja, kde sa v dôsledku asymetrie vzduchovej medzere zohľadňuje 
elektromagnetická interakcia medzi statorom a rotorom tohto strojového zariadenia, 
vykonať výpočtovú modálnu analýzu tohto stroja, posúdiť magnetický vplyv a tuhosť 
vybraných komponentov na modálne vlastnosti elektrického stroja a vykonať aj výpočet 
dynamickej ozvy na pôsobenie magnetických síl pri konštantnej prevádzke, a to tak, aby 
sa spracovaná teória mohla stať základom pri riešení inžinierskych problémov 
mechanických sústav ako sú elektrické stroje. Pokladám však za nevyhnutné zdôrazniť, 
že výsledky simulácie s využitím numerickej matematiky je potrebné verifikovať inými 
nezávislými metódami ako napríklad analytickými s využitím Castilliánovej a Maxwelovej 
metódy pri stanovení kritických otáčok elektrického stroja, alebo s využitím 
experimentálnych metód ako je napríklad prevádzková modálna analýza, ktoré som 
v posudzovanej práci nenašiel. Tento nedostatok však pripisujem komisii, ktorá mala pri 
prezentácii doktorandského minima odporučiť zodpovedajúce verifikačné metódy. 
Doktorand v tejto oblasti podrobne zhodnotil súčasný stav rozpracovania teórie 
a racionálne a logicky roztriedil získané poznatky. Ciele dizertačnej práce tak, ako boli 
stanovené však doktorand splnil. 



Doktorand pri spracúvaní kandidátskej dizertačnej práce vychádzal z už 
rozpracovaných teórií a dosiahnutých výsledkov v zahraničnom a domácom výskume. 
Na získanie prehľadu o súčasnom stave rozpracovania tejto teórie venoval patričnú 
pozornosť, čo sa prejavilo pri jej spracúvaní. Chýba mi však väčšie využitie domácich 
poznatkov z tejto skúmanej oblasti napr. od klasika V. Hamatu „Hluk elektrických strojů“. 
Konkrétny prínos dizertačnej práce vidím v logickom a systémovom usporiadaní 
doterajších poznatkov o výpočtovom modelovaní dynamického správania sa 
trojfázového asynchrónneho generátora, ktoré možno aplikovať aj na iné elektrické 
rotačné stroje, a v jeho zdokonalení v kombinácii s využitím MKP, a to aj pre tvarovo 
zložitejšie rotačné elektrické stroje. Uvedené teoretické modely rotačných elektrických 
strojov prispievajú k rozvoju vedného odboru v tom, že sú vhodným stupňom pre ďalší 
modifikovaný rozvoj tejto metódy a jej zdokonaľovania, najmä pre tvarovo zložitejšie 
a materiálovo komplikovanejšie rotačné elektrické stroje. Prínos pre prax vidím 
predovšetkým v aplikácii uvedenej teória pri riešení problémov znižovania 
dynamického zaťaženia rotačných elektrických strojov a teda aj vibroakustickej 
energie vyžarovanej do okolitého prostredia. 
Pripomienky systémové, logické, terminologické a formálne: 

Ako som už uviedol, pri simuláciách je možné dospieť k nekorektným výsledkom 
napríklad zadaním nevhodných vstupných údajov a preto je nevyhnutné, aby sa 
výsledky počítačových simulácií konfrontovali s výsledkami iných nezávislých metód. 
Potreba overenia výsledkov experimentálnou metódou sa konštatuje aj v závere 
dizertačnej práce. Bude prínosom, ak doktorand pri obhajobe svojej dizertačnej práci, 
výsledky dosiahnuté simuláciami, podloží aj výsledkami dosiahnutými inými nezávislými 
metódami. 

Tuhosť hriadeľa rotora sa z rotorovým zväzkom zvyšuje o to viac, že v simuláciách 
bol nahradený valcovým telesom, čím sa zvyšujú kritické otáčky samotného rotora 
(podľa mojich skúseností približne až dvojnásobne). K tomuto napomáhajú aj rebrá 
medzi hriadeľom a rotorovým zväzkom (str. 42). Táto skutočnosť môže viesť 
k obmedzeniu rozsahu skúmaných frekvencií. 

Ak sa predpokladajú ložiská dokonale tuhé, je predpoklad uzla v tomto ložisku. Na 
strane 70 sa však uvádza hodnota za ložiskom vo vzdialenosti 2,7 m. 

Práca obsahuje aj určité logické, terminologické a formálne nedostatky, ktoré  
vznikli nevyužívaním potrebných noriem najmä z oblasti kmitania, akustiky, mechaniky 
a matematiky, nepozornosťou doktoranda pri prepisovaní textu, napríklad dva kráť za 
sebou ten istý termín (napr. s. 74), jeho úprave a pod. V celom texte je nesprávny zápis 
udávaného rozsahu veličiny: prvá hodnota je bezrozmerná, teda zápis jednotky či 
percenta chýba, napr. 5 až 20 m, 10 a 50 % (pozri EN ISO 80000-1); log – lg; diferenciál 
sa píše so stojatým d a naopak premenné ako je sila F, frekvencia f kurzívou (pozri EN 
ISO 80000-2, 4); v žiadnom prípade hodnota sily či tuhosti nemôže mať zápornú 
hodnotu!!! (napr. s. 26, 28, 48); správne fázová rýchlosť zvuku (s. 78) (pozri EN ISO 
80000-8). 

Celková formálna a grafická úprava kandidátskej práce je na zodpovedajúcej 
úrovni. 



Otázky na doktoranda: 
Aký vplyv má materiálová nelinearita magnetického obvodu na mohutnosť 

kmitania? (s. 24) 
Ako možno vysvetliť, že amplitúdy pri vyšších frekvenciách klesajú so zväčšujúcou 

sa asymetriou? (s. 31) 
Závislosť magnetického ťahu na veľkosti asymetrie vzduchovej medzere sa 

prejavuje zmenou niektorých vlastných frekvencií rotora (s.41). O ktoré vlastné 
frekvencie ide a ako sa to dá vysvetliť? 

V danom prípade sa zdá, že tuhosť rotora je vysoká, šírka vinutia veľká čo zvyšuje 
tuhosť a otáčky nízke. Myslíte si, že môže dôjsť k ohybovému kmitania rotora pri daných 
prevádzkových otáčkach? (s.41) 

Do akej miery verí doktorand výsledkom dosiahnutými simulačnými metódami? 

Publikačnú činnosť doktoranda pokladám za dostačujúcu. 
Skrátená verzia dizertačnej práce sledujú stanovené členenie. Text skrátenej 

verzie je treba upraviť na základe pripomienok uvedených v posudkoch a niektoré 
obrázky uviesť vo farbe. V opačnom prípade nebudú mať vyžadovanú informačnú 
hodnotu. 

Vedecký prínos, odborný prínos a prínos pre prax možno hodnotiť pozitívne. 
Prínos vidím v snahe hľadať metódy a prostriedky na dosiahnutie vytýčeného cieľa. 

Doktorand svojou dizertačnou prácou preukázal znalosti v oblasti tvorivej práce 
a aj napriek uvedeným nedostatkom v predloženej práci, táto práca ako celok, má 
charakter dizertačnej práce a splnila jej vytýčené ciele. 

Záver 
Predložená práca spĺňa podmienky kladené na dizertačnú prácu a po jej úspešnom 
obhájení odporúčam doktorandovi Ing. Martinovi Donátovi 

udeliť akademický titul 
philosophiae doctor (Ph.D.) 
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