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Předložená disertační práce se zabývá výzkumem modálních vlastností elektrických strojů 

točivých. Jádro disertační práce je založena na komplexním posouzení všech aspektů návrhu 

elektrického stroje, které ovlivňují modální vlastnosti. Proto se první část disertační práce 

zabývá elektromagnetickou analýzou elektrického stroje, jejímž výsledkem je pro účel 

stanovení modálních vlastností, výpočet magnetických sil. V druhé části je již popsáno 

modelování modálních vlastností s vlivem magnetických sil. Rovněž byla posouzena hladina 

hluku elektrického stroje. Práce je napsána v přiměřeném rozsahu 84 stran a shrnuje nové 

poznatky v oblasti komplexního modelování elektrických strojů točivých. K práci jsem zaujal 

níže uvedené stanovisko. 

 

a) Aktuálnost zvoleného tématu 

Na elektrické stroje jsou kladeny stále větší nároky zejména z hlediska zvyšování poměru 

výkon hmotnost při zachovaní, případně i zlepšení jejich parametrů. Jádro disertační práce je 

zaměřeno na metody vytvoření komplexního modelu elektrického stroje z hlediska modálních 

vlastností zahrnující vliv magnetických sil. Výzkum v této oblasti je v současné době velice 

aktuální problematika, která může přinést zcela nový přístup při návrhu elektrických strojů 

točivých.Zvolené téma má disertabilní charakter, plně odpovídá moderním trendům v oboru 

doktorského studia a přispívá k jeho dalšímu rozvoji. 

 

b) cíle disertační práce 

Předložená disertační práce splnila všechny cíle, které byly stanoveny v zadání a to na 

velmi dobré úrovni. 

 

b) přínos disertační práce 

V disertační práci je provedena rešeršní studie a to jak v oblasti elektro magnetického modelu 

elektrického stroje metodou konečných prvků, tak i modálních vlastností a následné stanovení 

hladiny hluku. Z této rešeršní studie je zřejmá doktorandova znalost všech souvislostí mezi 

dílčími modely elektrického stroje založeného na metodě konečných prvků. 
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Jedním z přínosů práce je popis a realizace sdružené elektromagnetické analýzy vybraného 

elektrického stroje, která se moc často nepoužívá z hlediska složitosti, ale pro účely stanovení 

rozložení magnetických sil je nejlepší a praktický jediná použitelná. 

Dalším přínosem je stanovení postupu při modelování modálních vlastností elektrického 

stroje, který představuje složitou soustavu, přičemž i nejmodernější výpočtové systémy 

nedokážou provést analýzu bez určitých zjednodušení. V této práci je ukázáno na konkrétním 

elektrickém stroji, jak je možné udělat případná zjednodušení při vytváření výpočtového 

modelu, aniž by došlo k velkému zkreslení v porovnání s reálným chováním elektrického 

stroje. 

Za hlavní přínos je možné považovat komplexní model modálních vlastností, který zahrnuje 

vzájemné ovlivnění mezi statorem a rotorem stroje. Tento typ analýzy je až na určité náznaky 

v této oblkasti nový a přináší nové poznatky v oblasti návrhu elektrických strojů 

   

b) Význam pro praxi a vědní obor 

Předložená disertační práce má především velký význam pro praktické využití při návrhu 

elektrických strojů točivých. Na základě této práce je možné změnit dosavadní přístup návrhu 

eklektického stroje na přístup, který je v této práci popsán. Práce navíc obsahuje několik 

námětů pro další výzkum, kterým by bylo možné přiblížit výsledky výpočtového modelování 

ještě lépe reálnému chování stroje. 

 

d) formální úprava práce a jazyková úroveň 

Předložená disertační práce neobsahuje téměř žádné překlepy ani gramatické chyby a je 

napsány na velmi dobré úrovni. Teze k disertační práci jsou plně dostačující. 

 

e) shrnutí 

Předložená práce se zabývá komplexní analýzou modálních vlastností elektrických strojů 

točivých. Disertace splňuje podmínky samostatné tvůrčí vědecké práce a obsahuje původní 

výsledky, které byly průběžně publikovány. Práci pana Ing. Martina Donáta doporučují 

k obhajobě a v případě úspěšné obhajoby udělení akademického titulu Ph.D. 

 

 

V Brně 31.8. 2015                                                                   doc. Ing. Radek Vlach, Ph.D. 

 

 

 

 

Dotazy a připomínky 

1) Proč je třeba při modelování nahradit žebra na rotoru jiným objemem? Nedojde tím ke 

zkreslení torzních vlastnosti rotoru? 

2) V práci mně trochu chybělo porovnání s klasickým výpočtem například kritických otáček 

rotoru, kde není uvažována vzájemné ovlivnění mezi rotorem a statorem a metoda je založena 

na analytickém výpočtu, který obsahu značná zjednodušení. Je možné nějak stanovit, jaký 

bude rozdíl mezi přístupem uvedeným v této práci a doposud používaným klasickým 

přístupem? 


