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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Řízení synchronního motoru s permanentními magnety 
Jméno autora: Bc. Marek Janouch 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra elektrických pohonů a trakce 
Oponent práce: Ing. Martin Skořepa 
Pracoviště oponenta práce: STMicroelectronics s.r.o 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Práce se zabývá více disciplínami od teorie elektrických strojů, přes návrh desky plošných spojů, až po realizaci řídicího 
algoritmu. Propojení těchto disciplín je obvykle náročné a vyžaduje znalosti jak teoretických, tak praktických poznatků. 

 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Práce byla splněna dle zadání. 

 

Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Student postupuje správně od nabytých teoretických poznatků k realizaci praktické části práce v přehledných, 
definovaných a na sebe navazujících krocích. 

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Obsahem práce je tematika řízení motoru s permanentními magnety. Standardní a známé metody řízení jsou v úvodu 
práce dostatečně popsány. Dále jsou uvedeny i novější metody řízení, které by ale chtělo podrobněji popsat z 
principiálního hlediska. Například by neuškodilo přidat popis konkrétního řízení pomocí nepřímého FOC, které je v praxi 
poměrně rozšířené. Funkčnost navrženého hardwaru a řídicího algoritmu je ověřena v závěru práce. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Formální úroveň práce částečně zastiňuje její kvalitu. V textu se často vyskytují nevhodně použité nebo naopak vynechané 
pevné mezery. Nevhodné formátování grafů často snižuje jejich čitelnost a přehlednost. V příloze B by bylo vhodné pro 
větší přehlednost přidat označení jednotlivých bloků schématu (například stejně jako v příloze A). 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně 
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 
s citačními zvyklostmi a normami. 
Student čerpal z relevantních a převážně aktuálních pramenů. Převzatý obsah je řádně odcitován a množství použitých 
zdrojů je více než dostačující. Bylo by však vhodné sjednotit způsob zápisu zdrojů. 
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Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Funkčnost pohonu byla ověřena jen částečně. Řídicí algoritmus je schopný regulovat na požadované otáčky, 
ovšem výstupní veličiny motoru neodpovídají předpokládaným průběhům. Bylo by také dobré ověřit funkčnost 
celého systému při jmenovitém pracovním bodu motoru nebo změřit například dobu trvání výpočtu jednoho 
kontrolního cyklu. 

 
 
 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
Student plynule přešel od teoretického rozboru k návrhu a vytvoření DPS a realizaci řídicího algoritmu. Simulační 
model byl úspěšně využit jako základ pro výsledné řešení. Práce by však mohla být rozšířena o podrobnější popis 
novějších metod řízení a o rozbor deformovaných průběhů proudů uvedených v poslední kapitole. Celkově práci 
hodnotím jako zdařilou. 

 

Otázky k obhajobě: 

Jaký je princip funkce Passivity based regulátoru uvedeného v kapitole 1.3.3.1? 

Jak byste postupoval při rozboru deformovaných proudů uvedených v poslední kapitole? 

 

 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 

 
 
 
 
 
Datum: 17.1.2021     Podpis: 


