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Aktuálnost tématu

Předložená disertační práce se zabývávelice aktuální problematikou vývoje elektrických
aktuátorů pro kritické aplikace. Ucelenou formou popisuje v'.ývojovy proces řídicího systému
palivového čerpad|a od ana|ýzy zadání až po prokazování splnění funkčních i nefunkčních
požadavků lrnálního ýrobku.

o aktuálnosti této problematiky svědčí i skutečnost, Že v posledních letech mnoho

ýznamných výrobců řídicích systémů fiako např. Rockwell Collins) a konzultačních
společností (ConsuNova,ŤIighRely' Logicircuit, Real/Time Innovations apod.) se ana|ýze

vlivu MBD a tzv. podpůrných nástrojů na uývojoý proces věnují. Ze seznamu těchto
publikací však pouze prír řeší otánku vyvoje komplexně anezaujatě s ohledem nejen na
notoricky známe směrnice Do-178 aDo.254.

Splnění stanovených cí|ů

V kapitole 4 disertační práce byly stanoveny následující cíle:

- Komplexní náwh ffdicích algoritmů elektrických akčních členů pro použití v letecťví.
. Prckánání vhodnosti uplatnění metody MBD ve výwojovém cyklu leteckých ap|ikací'
- Vytvoření metodiky testování, prokazování a vyhodnocování robustnosti' spo|ehlivosti

a životnosti elektrických systémů.
- Tvorba metodiky zajištění životního cyklu vyvoje dle požadavků na certifikaci v

civilním letectví a příslušných norem.
- Ana|ýza a stanovení metodiky pro detekci, estimaci a vy,hodnocení poruchoých stavů

za|ožená na ana|ýze poruchoých stavů, tzv. Fault tree analysis.

Týo cíle plně korespondují s hlavním záměrem disertační práce atvoří logicý rámec, ktery
identifikuje hlavní myšlenku a cí|prérce a definuje podmínky pro vyhodnocení dosaŽených

ýsledků a výstupů. Postupná redukce a modifikace původních cílů vzhledem k rychlému
rozvojiv dané oblasti zajist|ta aktuálnost cítů apoužitelnost dosažených ýsledků.

Doktorand stanovené cíle disertační práce splnilv plném rozsahu.

Postup řešení problómu a metody zpracování

Postup řešení formálně obsahuje všechny potřebné atributy vědecké práce - ana|ýnl
stávajícího stavu poznání v dané oblasti, zhodnocení dosavadních vysledků a vymezení cílů
prirce, rea|izaci experimentu a zhodnocení výsledlrů.



Druhá kapitola popisuje zák|adnípožadavky a principy při v1'troji systémů pro letecký
prumysl. Velice stručně jsou definovány klíčové poŽadavky na řídicí elektroniku, úrovně
kritičnosti leteckých systémů azák|adní směrnice procesu v1voje, včetně verifikačních a
validačních metod. Autor zmiňuje také nejýznamnější EU programy, podporující tento směr
vyvoje.

Třetí kapitola je věnována současnému staw poznání. Problematikařízeni EC motorů se opírá
o blokové schéma na obr. 3. Tímto způsobem dokázal autor celou problematiku Ťízení a

regulace EC motoru _ která na první pohled může působit složitym dojmem * rozdělit do
několika menších, samostatných' dobře deÍinovatelných oblastí. Vzhledem k dostupným
materiálům a publikacím je zvolená úroveň atozsahpopisu současného staw poznání
dostatečná. Jedinou formální vadou této kapitoly je příliš hluboké dělení obsahu do kapitol a
podkapitol, kvůli čemu se čtenář může během čtení ztratit přehled.

Cíle disertační práce jsou definovány ve čtvrté kapitole'

Následující kapitola je zaměřena na návrh architektury řídicí elektroniky, splňující
zákazníkem definované funkční i nefunkční požadavky. Na základě zvolené architektury je
rozpracován detailní návrh řízení s ohledem namožné nasazení MBD přístupu. V souladu
s blokovým schématem, které je uvedeno na obr. 3, je problematika detekce polohy řešena
oddělena od problematiky návrhu a optimalizace rego|átoru. V obou případech bylo navrŽené
řešení zvoleno nazěk|adě ýsledků analýz a simulací. Výsledky ze simulací areálných
zkoušek jsou přehledně porovnány v závěreč,né části kapito|y 7.

Diagnostické algoritmy zaměřené na detekci chyboqých stavů a monitoring provozních stavů
a odhadu životnosti jsou řešeny v osmé kapitole. Původně předpokládaná úroveň kritičnosti
řídicího systému se však může touto požadovanou funkcionalitou změnit aŽ na DAL-A.
Důvodem je možný dopad chybně zaznamenaÍ|ých údajů a odhadované životnosti na ztrátu
primární funkce v tomto případě leteckého motoru.

Závěrečné kapitoly práce jsou věnovány metodice pro odhalení slabých míst návrhu a
prokěnání požadované životnosti. Ačkoliv se jedná o validační metody, jejich vazba na cíle
disertační práce je nejasná' Prosím disertanta o vysvětlení, proč byly týo metody v práci
popsríny a jaká je jejichvazba na cíle definované v kapitole 4.

Význam práce pro další rozvoj vědního oboru a praxi

Práce přináší inovativní řešení do oblasti náwhu robustních řídicích algoritmů pro aktuátory
s EC motorem. Poskytuje zároveň přehled o vhodnosti nasazení MBD v rumých stádiích
vyvoje s ohledem na předpok|ádané přínosy tohoto přístupu. Namačuje také možný směr
qiruoje metod pro odhad žívotnosti leteckých systémů.

Ana|ýzavhodnosti nasazeni MBD přístupu a COTS součástek z pohledu ekonomického by
mohla být v budoucnu řešena arozvíjenav navazujících VaV projektech a vědeckých pracích.

Další velice ostře sledovanou ob|astí je qi/voj predikčních algoritmů pro odhad životnosti
leteckých systémů. o spolupráci v rámci řešení této problematiky projewjízájem přední

ýrobci leteckých motorů. Nejedná se přitom pouze o záznam dat, ale také o jejich následný
přenos a ana|ýzu,

Yýznam práce pro další rozvoj vědního oboru hodnotím kladně.



Formální úprava disertační práce

Předložená disertaění práce má rozsah 1 l 6 stran, obsahuje 8l obrázků a 22 tabu|ek' Práce
uvádí 39 citací literatury. Doktorand je autorem nebo spoluautorem patnácti prací vztabujících
se k tématu práce'

Práce je zpracována poměrně kvalitně po grafické stránce, obsahuje pouze drobné překlepy.

Hlavní cíle práce jsou popisovány v dostatečném rozsahu a s přiměřeným poměrem odkazů na

odbornou literaturu a přiložené obtázky a tabulky.

Součástí disertační práceje také CD nosič, obsahující:

- Model magnetického pole FEMM
- Modely v Matlab/Simulink
- Teplotní model
. Testovací program pro AAT testy

Připomínky a otázky k obhajobě

1. Kapitola 5 - Systémová architektura _ uvedená na obrázku 12 _by|a zvo|ena na

základě předběžných ana|ýz, nebo byla stanovena zákazníkem?
2' Kapito|a 6 _Nenastane-li změna u Halloých snímačů nebo pruchod nulou u BEMF

signálu v def,tnovaném časovém okně, je odpovídající signál prohlášen za nevalidní.
Jak velké časové okno je pro případnou změnu deťtnováno? Iaklý vliv má velikost
tohoto okna na stabilitu regulace otáěek?

3' Kapitola 7.1 - Jak probíhá zpracování informací z Hallových snímačů a detektoru

BEMF? Jak probíhá ,,fllze,o těchto dat.
4. Kapitola 7.2 -By|a během v..ývoje aplikovrína metoda MIL testování?
5. obrázek 4| .v CLA jsou SW moduly spouštěny na přerušení nebo plánovačem úloh?
6' Kapitola 7 .2.2.| _ Proč je poloha rotoru aktua|izována na zák|adě posledních p|atných

otáček motoru? Aktualizace polohy se provádí při změně star'rr Hallových snímačů
nebo pruchodu nulou u BEMF signálů.

7. Kapitola 8.2'2 - Kolik víceúrovňoqých zásobnftu bude / bylo implementováno a pro
jaké ýkonové rozsahy?

8. Požaduji, aby disertantpři obhajobě důs|edně uvedl, cojejeho vlastnípráce a coje
výsledkem výzkumného ýmu a dalších projektů.

9' Připomínka k tezím _ prosím o odstranění opakujícího se textu na straně 15.

Celkové zhodnocení disertační práce

Disertační práce uceleným způsobem popisuje celý vyvojoý cyklus řídicího systému včetně

navazujících validačních a podpůrných analyzačních procesů. Doktorand ve své disertační
práci prokázal systematic\ý přístup k řešené problematice' prokázal wůrčí schopnosti v dané

oblasti výzkumu a analyzační schopnosti.

Během práce bylo provedeno velké mnoŽství měření v uzké spolupráci s prumysloým
subjektem a skutečnost, že ýsledky byly následně v praxi použity, potwzuje správnost

navrŽeného postupu a životaschopnost tohoto řešení.



Protože předložená disertační práce splňuje po odborné i formální stránce všechna normativně
daná kritéria standardně kladená na disertačníptáce v daném oboru, doporučuji disertační
práci k obhajobě a na zák|adě úspěšného pruběhu její obhajoby pak udělení titulu ''Ph.D.'', vše

ve smyslu příslušného zákona o vyso{ich školách.
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