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Bakalářská práce byla zadána jako řešení konkrétní problematiky hlučnosti malých synchronních motorků 

s permanentními magnety napájených z elektronických měničů s pulsní modulací bez snímačů polohy 

rotoru. 

Pan Daniel Misak – dále jen autor – ve své bakalářské práci postupoval podle jednotlivých bodů zadání.  

 

V první části zpracoval srozumitelnou formou vlastnosti synchronních třífázových motorů a principy 

jejich řízení. Tato část byla základem pro hledání příčin zvýšené hlučnosti synchronních motorků 

napájených ze spínaných budičů ve srovnání se stávajícím řešením s budiči s analogovým budičem, jehož 

použití je bohužel omezeno ztrátovým výkonem na takovém budiči. 

 

V další části jsou pak uvedeny výsledky měření realizovaných se základním synchronním motorem a 

tangenciálním ventilátorem. Pro napájení tohoto motoru byly použity vývojové moduly firem 

ST Microelectronics a Toshiba. Vývojový modul ST Microelectronics využíval pro řízení specializovaný 

mikroprocesor, který umožňoval volit různé principy řízení synchronních motorů bez snímačů polohy a 

také volit více parametrů regulátoru. Vývojový modul Toshiba byl realizován specializovaným 

integrovaným obvodem, u kterého bylo možné volit několik variant parametrů regulátoru. 

 

Autor měřením prokázal, že příčinou zvýšené hlučnosti je tzv. six-step řízení motoru, které produkuje 

výrazné vyšší slyšitelné harmonické pracovní frekvence motoru, jak je patrné ze záznamu z hlukoměru. 

Vlastní spínací frekvence je však dostatečně vysoká a slyšitelná není. 

Vhodnou volbou parametrů six-step regulace se autorovi podařilo hlučnost snížit, avšak pro požadované 

použití synchronních motorků byla hlučnost stále vyšší než je třeba. 

 

Vývojový modul ST Microelectronics umožňuje kromě six-step řízení též tzv. vektorové řízení (FOC). 

Tato metoda je z hlediska hlučnosti mnohem nadějnější, jak vyplynulo z prvních testů. Vyžaduje však 

poměrně přesné stanovení parametrů motoru a také volbu parametrů regulačního software. Bohužel došlo 

k poruše komunikačního kanálu vývojového modulu a nebylo možné provést finální vyladění software a 

konečné měření, a to i s ohledem na termín zpracování bakalářské práce. 

 

Jako poslední způsob regulace bylo ověřeno napájení synchronního motoru soustavou třífázového napětí 

se spojitým trojúhelníkovým průběhem fázového napětí. U třífázového motoru je z principu potlačena 

třetí harmonická sdruženého napětí, takže výsledný průběh sdruženého napětí má lichoběžníkový tvar. 

Pro potřeby ověření hlučnosti nebyl v této fázi vyřešen problém stability chodu motoru (vypadnutí ze 

synchronizmu při změně zatěžovacího momentu). U zamýšlené aplikace pohonu tangenciálního 

ventilátoru je však kolísání zátěže minimální a probíhá plynule bez skokových změn. Motor se rozbíhal 

postupným zvyšováním pracovní frekvence od cca 2,5Hz do cca 125Hz za současného zvyšování 

napájecího napětí.  

Výsledek tohoto měření je velmi nadějný, protože ani autor práce ani nikdo z dalších přítomných 

nezaznamenal žádný rušivý hluk v celém spektru rychlosti. S ohledem na hluk pozadí nebylo praktiky 

možné zjistit hlučnost ani hlukoměrem.  

 

Bakalářská práce splnila zadání a poskytla důležité podklady pro konečné řešení regulátoru a budiče 

malých třífázových synchronních motorků s permanentními magnety. 



Autor přistupoval k práci zodpovědně a problémy řešil samostatně. Zejména vyzdvihuji zcela samostatné 

zpracování teoretické části, a to formou srozumitelnou i pro pracovníky, kteří se touto specializací 

nezaobírají. Tuto práci lze proto využít například i pro následné zpracování technické dokumentace 

našich výrobků. 

Autor velmi dobře a naprosto samostatně zvládl i práci se softwarem pro mikroprocesorový regulátor 

pracující ve vektorovém režimu. 

Výsledky bakalářské práce směřují další vývoj dvěma směry, a to buď finálním doladěním vektorového 

řízení s pomocí výchozího software firmy ST Microelectronics, který bude třeba pořídit, nebo druhým 

směrem, tj. použitím přímého generování spojitého třífázového sinusového napětí s využitím speciálního 

(DSP) mikroprocesoru, který kromě generování soustavy třífázového sinusového napětí zajistí i řízení 

frekvence a amplitudy napětí v závislosti na požadovaných otáčkách a zátěžovém momentu motoru. 

Oba tyto směry budou dále rozvíjeny a autor bakalářské práce má veškeré předpoklady, aby se na této 

práci v budoucnu podílel, přičemž řešení této problematiky by mohlo být i náplní jeho následné 

diplomové práce, pokud bude úspěšně pokračovat v dalším studiu. 

Je zřejmé, že rozsah a hloubka zpracování bakalářské práce byla výrazně ovlivněna omezeným časem pro 

provedení všech potřebných měření. Je také třeba vzít v úvahu, že současně byly navrženy a vyrobeny i 

prototypy speciálních modulů pro poslední zmiňovaný způsob regulace, což bylo časově i pracovně 

náročné, takže další podrobnější měření s touto regulací již nebylo možné z časových důvodů provést.  

Autor měl od firmy k dispozici dvě profesionální vývojové moduly. Další vývojový modul měl 

k dispozici od vysoké školy a jeden modul si též zakoupil. Zpracování bakalářské práce prováděl 

převážně mimo pracoviště firmy. Pro měření pak měl k dispozici měřící přístroje na pracovišti firmy. 

 

 

Celkově hodnotím bakalářskou práci stupněm A - výborně. 

 

 

Dne 2017-05-30 

ing. Petr Prouza 
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