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KOMENTÁR OPONENTA HABILITAČNEJ PRÁCE
Tématem habilitační práce Ing. Jána Kaňucha, Ph.D., je analýza vlastností jednofázového univerzálního motoru. I když je univerzální motor v
elektrických spotřebičích využíván již velmi dlouhou dobu, i v současné době představuje jeden z nejvíce používaných typů elektrických motorů v této
oblasti a téma práce je tak stále aktuální.

Habilitační práce je psána formou odborné monografie. V habilitační práci je nejprve uveden podrobný popis konstrukce a vlastností tohoto typu
elektrického stroje. Jádrem práce jsou pak matematické popisy a analýza vlastností elektrických pohonů s univerzálním motorem při napájení z měniče
s triakem, z polořízeného můstkového usměrňovače a z pulzního měniče s IGBT tranzistorem. Odvození analytického modelu systému je založeno na
Fourierově transformaci a je velmi detailně a srozumitelně popsáno. Funkce všech odvozených matematických modelů je ověřena v numerických
simulacích v programu MATLAB/Simulink a je porovnána s měřeními, která potvrzují věrohodnost odvozeného modelu. Vlastnosti jednotlivých
zapojení jsou vzájemně porovnány s ohledem na účinnost, účiník a amplitudu vstupního elektrického proudu. V další části práce jsou dříve popsaná
zapojení porovnávána z hlediska elektromagnetické kompatibility.

Práce je vypracována na velmi dobré odborné úrovni a představuje ucelené shrnutí poznatků o univerzálním elektrickém stroji při napájení z
uvažovaných typů měničů. Práci lze vytknout poněkud méně časté použití odkazů na literaturu – u některých částí tak není jasné, zda jde o původní
poznatek autora nebo o poznatek převzatý z externích zdrojů. V seznamu použité literatury se také vyskytují spíše starší prameny a chybí novější
publikace na dané téma. Po formální stránce je práce zpracována na vynikající úrovni.

Ing. Ján Kaňuch, Ph.D., je zkušeným pedagogickým a vědeckým pracovníkem, který na TU Košice působí již od roku 1986. Jeho publikační činnost
odpovídá požadavkům na udělení titulu docent na TU Košice, větší důraz by však měl být kladen na publikace v renomovaných odborných časopisech
a na příspěvky na mezinárodních konferencích.

DOTAZY

1.    Můžete porovnat vhodnost pohonů s univerzálním motorem v aplikacích bílé techniky s měničem řízenými pohony s asynchronním nebo
synchronním motorem, které se v této oblasti stále častěji uplatňují, z hlediska účinnosti, regulačního rozsahu otáček a výrobních nákladů?

2.    Univerzální motor, který jste v habilitační práci popsal je primárně určen pro využití v automatických pračkách. Je pro tuto aplikaci k dispozici
modelový průběh momentu a otáček, na základě kterého by bylo možné různá zapojení mezi sebou vzájemně porovnávat?

3.    V práci je porovnávána účinnost univerzálního motoru při napájení z různých typů měničů. Jak by se výsledky lišily při uvažování účinnosti celého
systému motor-měnič?

ZÁVĚR

Předložená habilitační práce a dosavadní činnost uchazeče odpovídají požadavkům řízení k udělení vědecko-pedagogického titulu docent. Předloženou
práci doporučuji k obhajobě a doporučuji udělení vědecko-pedagogického titulu docent.

Predloženú habilitačnú prácu na základe predchádzajúceho hodnotenia

ODPORÚČAM prijať k obhajobe

a po jej obhájení navrhujem udeliť akademický titul "docent (doc.) v odbore "

Podpisom na tomto posudku zároveň súhlasím s licenčnými podmienkami obsiahnutými v licenčnej zmluve na použitie posudku záverečnej práce, ktorá je súčasťou tohto
posudku.
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