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Aktuálnost řešené problematiky: 

Mechatronický přístup přispívá k řešení mnoha technických problémů, které přináší praxe. 
Představuje velmi  efektivní platformu vědních a technických oborů, které se mohou teoreticky 
prolínat a doplňovat, a sdílet moderní technologie a praktické zkušenosti. Jednou z progresivně 
rozvíjejících se oblastí je rozvoj a aplikační uplatnění nových klíčových technologií (KET´s – Key 
Enhanced Technologies) v praxi. Mezi tyto technologie, které jsou podporovány i v rámci témat 
výzkumných a vývojových projektů EU (program Horizon 2020), patří mimo jiné i technologie 
založené na využití MEMS a mikroelektroniky. Právě aplikace, ověření a hledání uplatnění 
technologie MEMS pro návrh termoelektrických generátorů (TEG) napětí je ústředním tématem 
a cílem předložené disertační práce. 

Téma výzkumu a vývoje nových řešení s uplatněním moderních komponent a pokročilých 
technologií je velmi aktuální, především pro oblast letecké techniky, kde je základním 
požadavkem hledání řešení pro zajištění dostatečných zdrojů energie, právě se zřetelem na 
rozvoj nové generace letadel a vrtulníků, konstruovaných na základě moderních koncepčních 
řešeních dopravních letadel (MEA – More Electrical Aircraft). Uplatnění rovněž spatřuji 
v nasazení jako zdroje a generátory elektrické energie pro napájení moderních měřicích 
(senzorových) bezdrátových sítí (WSN Wireless Sensor Network) pro diagnostické a 
monitorovací soustavy letadel a vrtulníků. Problematika generování a skladován elektrické 
energie je aktuálně řešena i v automobilovém průmyslu. Rovněž velký potenciál uplatnění 
spatřuji i v oblasti vývoje a návrhů elektroniky a zařízení pro osobní spotřební elektroniku a 
přístroje typu „wearable technology“, „wearable devices“, „electronic fashion“, atd. s využitím 
dalších pokročilých technologií jako je IoT (Internet of Things- Internet věcí).  

Autor práce se zaměřil na oblast generování a ukládání elektrické energie s využitím 
termoelektrických generátorů konstruovaných na bázi MEMS technologií. Praktických cílem byl 
vlastní návrh soustavy termoelektrického generátoru s využitím metod matematického 
modelování, jeho realizace formou funkčního prototypu demonstrátoru, experimentální ověření 
vlastností s cílem posoudit možnosti praktického nasazení jako záložního zdroje elektrického 
napájení pro části návrhu nízko-příkonových elektronických obvodů  řídicí jednotky leteckého 
motoru.   

 

Stanovené cíle disertační práce a jejich plnění: 

Byly stanoveny 3 dílčí cíle práce: 



1. Vývoj a návrh soustavy termoelektrického generátoru s aplikací komerčních komponent 
na bázi MEMS technologií s využitím mechatronického přístupu řešení. 

2. Návrh a matematický popis modelu soustavy a simulace chování navržené soustavy. 
3. Experimentální testování a ověření vlastností navržené soustavy na funkčním 

demonstrátoru termoelektrického generátoru.   

Cíle stanovené pro disertaci byly úspěšně splněny. 

 

Hodnocení postupu řešení a dosažených výsledků: 

Postup při vývoji a návrhu řešení soustavy termoelektrického generátoru považuji za logický a 
správný. Doktorand nejdříve velmi dobře analyzoval aktuální stav řešené problematiky jak 
z hlediska praktického využití, tak i z hlediska současného stavu technologie termoelektrických 
generátorů. Dále provedl praktická provozní měření pro zástavbu a optimalizaci teplotních 
podmínek modelu v uvažované aplikaci na motoru TS100 a bloku řídicí elektroniky. Pro vlastní 
návrh modelu soustavy a následnou simulaci využil FEM modely a nástroje  ANSYS. Pro část 
experimentálního ověření použil termoelektrické moduly komerčně dostupné na trhu a navrhnul 
a realizoval pro fázi ověřování 3 prototypy funkčních demonstrátorů TEG a připravil 
experimentální měřicí pracoviště. Na závěr provedl vyhodnocení experimentálního měření na 3 
prototypech demonstrátoru TEG a analyzoval výsledky měření a výsledky simulace na modelu 
TEG. 

Přínos doktoranda spatřuji ve vlastním návrhu a optimalizaci uspořádání a integraci komponent 
na bázi MEMS TEG do prototypu originální mechatronické soustavy termoelektrického 
generátoru s možností budoucího použití pro záložní napájení nízko-příkonových 
mikroelektronických obvodů  pro řídicí systémy leteckých motorů a rovněž pro aplikace WSN. 
Dalším přínosem je i řešení návrhu soustavy prostřednictvím modelování a simulace, včetně 
experimentálního ověření. 

 

Význam pro praxi a rozvoj vědního oboru: 

Předloženou práci a její potenciální dopad pro budoucí praktické nasazení hodnotím pozitivně, 
především s ohledem na možnosti uplatnění v různých aplikačních projektech nejen pro oblast  
letecké  techniky, ale i pro širší aplikační oblast  vývoje  alternativních napájecích soustav s 
možností generování a ukládání elektrické energie pro nízko-příkonové aplikace 
mikroelektronických obvodů, jako např. pro výše zmiňovanou oblast vývoje WSN, a také pro 
další oblasti wearable devices, wearable fashion, IoT aplikací, atd. 

Z hlediska vědního oboru, orientovaného na rozvoj mechatroniky, kladně hodnotím metodický 
přístup a uplatnění metod modelování a následného experimentálního ověřování při vlastním 
výzkumu a vývoji. Pozitivní je i přístup řešení návrhu s použitím moderních technologií MEMS a 
jejich integrací do soustav s komplikovanou termoelektrickou vazbou, kde je marginálním 
problémem účinný přenos tepla (zajištění dostatečného teplotního rozdílu, řešení hraniční 
problematiky teplosměnných ploch „chladná a teplá část“ generátoru, optimalizace návrhu 
sestavy poměrně malých MEMS TEG). Přínos spatřuji i z hlediska pedagogického v možnosti 
seznámit další studenty s řešenou problematikou a toto téma nadále rozvíjet, jak teoreticky, tak 
i prakticky formou aktivního využití moderních nástrojů pro modelování a optimalizaci 
mechatronických soustav. 

 

Hodnocení formální a jazykové úpravy: 

Kladně hodnotím, že je disertační práce je psaná v anglickém jazyce. Autor prokázal velmi 
dobrou znalost technické angličtiny. Přes drobné formální chyby je text srozumitelný. Práce je 
přehledná a logicky členěná do kapitol a podkapitol a splňuje veškeré obsahové náležitosti. 
Obrázky, tabulky a grafy, jsou jednoznačně číslovány a důsledně používány formou odkazů 
v textu a přehledných seznamů, včetně seznamu použitých symbolů a zkratek. Vše je uvedeno 



v závěrečné části práce spolu s poměrně rozsáhlým seznamem použité literatury a odkazy jsou 
rovněž aplikovány v textu a svědčí o velmi dobré orientaci autora v oblasti řešené problematiky. 

Závěrečné hodnocení: 

Celkově hodnotím odbornou a obsahovou úroveň práce jako velmi zdařilou.  Autor prokázal 
velmi dobré mezioborové znalosti a orientaci v řešené problematice. Pozitivně hodnotím aktivní 
přístup doktoranda, při absolvování praktických experimentálních měření, včetně následné 
realizace funkčního demonstrátoru termoelektrického generátoru, kdy byly připraveny 3 
prototypy generátorů pro instalaci na motoru TS100 ve zkušebně u výrobce PBS Velká Bíteš. 
Autor prokázal velmi dobré teoretické znalosti a analytické myšlení při studiu vstupních 
podkladů a prací autorů z dostupných informačních a odborných zdrojů. Přitom vyvozoval 
správné závěry. Uplatnil mechatronický přístup a prokázal výbornou orientaci v multioborovém 
řešení problému. To lze dokladovat na výsledcích z modelování s využitím nástrojů a metod 
(„Model Based Desing Development“) a rovněž provádění termálních analýz. Autor má velmi 
dobré předpoklady zvládat složité návrhy technických řešení na úrovni jak vědeckého bádání, 
tak i experimentálního vývoje.  

Doktorand prokázal schopnost a připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu a vývoje, 
což potvrzuje jak publikační činností, tak i jako aktivní člen vývojových týmů významného 
evropského (FP7/284859 ESPOSA: Efficient Systems and Propulsion for Small Aircraft)  a 
národního projektu (TAČR TA02010259 Komplexní cenově dostupný řídicí systém leteckých 
motorů CAAEEC). 

 

 

Otázky pro doktoranda: 

1. Můžete stručně popsat jiné zdroje generátorů elektrické energie a porovnat jejich 
parametry a možnosti praktického uplatnění? 

2. Proveďte hodnocení experimentálně ověřených výsledků s výsledky simulace modelů?  
3. Proveďte analýzu výsledků z hlediska účinnosti konverze tepelné energie na 

elektrickou? 
4. Jaké problémy bude nutné řešit při praktickém komerčním využití Vámi navrženého 

řešení? 

 

Doporučení komisi: 

 

Po úspěšné obhajobě a zodpovězení otázek oponenta doporučuji komisi udělení titulu Ph.D. 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně, dne 22.1.2016            Posudek vypracoval: 

        RNDr. Vladimír Opluštil 

 

 


