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OPONENTSKÝPOSUDEK 

doktorské disertační práce Ing. Iva Veselého 
"Identifikace parametrů synchronního motoru s permanentními magnety" 

Aktuálnost zvoleného tématu 

Předložená doktorské disertační práce Ing. Iva Veselého, studenta doktorského 
studijního programu na Ústavu automatizace a měřící techniky, se zabývá problematikou 
identifikace parametrů synchronních motorů s permanentními magnety (PMSM) především ve 
frekvenční oblasti s injektovaným harmonickým signálem. Jedná se o identifikaci parametrů 
nelineámího systému vzhledem k stavovým proměnným, ale z hlediska identifikace parametrů 
lze úlohu formulovat jako úlohu lineární vzhledem k parametrům při měření podélných a 
příčných proudů a napětí a při měření úhlové rychlosti. Tato problematika je aktuální 
především v souvislosti s řešeními mezinárodních projektů doktoranda se školitelem v centru 
CEITEK zaměřenými na pokročilé a kompaktní systémy řízení synchronních motorů 

v elektromobilitě. 

Splnění cíle disertační práce 

Cíl doktorské disertační práce je popsán v části 1.1. Podle obsahu, rozsahu, 
zhodnocení, přínosu a závěrů jednotlivých kapitol považuji cíl za splněný. 

Po nezbytném úvodu a vymezení cíle práce se autor věnuje v kapitole 2. vlastnostem a 
principům motoru PMSM, v kapitole 3. modelům motoru PMSM, v kapitole 4. metodám 
řízení motoru PMSM a v kapitole 5. obecným metodám identifikace parametrů. Tyto kapitoly 
nepřináší žádný přínos, měly být stručnější a v uvedeném rozsahu by byly vhodné spíše jako 
příloha disertační práce. 

Vlastní předmět disertační práce je v kapitolách 6. Identifikace parametrů modelu, 7. 
Popis řízení na platformě DS1103 a 8. Simulace a testování. 

Zvolené metody disertace 

S návrhem metod identifikace vždy souvisí specifikace použití výsledku identifikace a 
zároveň analýza možných vstupů, především měřených procesních (stavových) veličin, které 
jsou anebo mohou být k dispozici jako vstupy metody. Doktorand se omezil (bez toho, že by 
uvedl pro to důvod) téměř výhradně na frekvenční metody s injektovaným harmonickým 
signálem. Určitě by stálo za to (pokud je reálné měření příčných a podélných proudů i napětí a 
hlavně měření úhlové rychlosti či otáček) pokusit se o on-line identifikaci například 
Kalmanovým filtrem nebo jinou metodou z třídy rekurzivních nejmenších čtverců. 

Z metod frekvenčních použil korelačního měření z důvodů potlačení šumů, ale ve 
vlastní práci se nepokusil podmínky, při kterých dojde k efektivnímu potlačení šumů v 
navržené metodě, charakterizovat či dokonce kvantifikovat. 

Nové poznatky vyplývající z disertace 

Hlavním přínosem disertační práce jsou výsledky spojené s identifikací parametrů 
motoru PMSM s injektovanými vstupy, v které se projeví nelineámí vztahy v stavových 
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