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Hodnocení disertační práce

PředloŽena disertační práce lng. Martina Zuskáče obsahuje 90 stran textu svloženými
obrázky a tabulkami, bez pří|oh. Autor vpráci použil 60 domácích i zahraničních publikací,

které jsou uvedeny V seznamu literatury a na něž jsou v práci použité odkazy. Je autorem resp.

spolua utorem 6 publikací, které jsou uvedeny V seznamu ,,Publikační činnost autora". V úvodu
práce je seznam použitých zkratek.

Předložená disertační práce se zabývá tématikou sběru dat v oblasti diagnostiky a jejich

následným využitím v hodnocení spolehlivosti technologických objektů. Pro sběr dat jsou

použity bezdrátové technologie. V úvodu práce autor hovoří o tvorbě digitálních dvojčat
technického stavu systému. Bezdrátovou technologii přenosu dat chce autor využít pro sběr
dat a prvotní ověření' V rámci práce je navržen a vytvořen expertní systém pro zpracování
informací a modelování. Výsledkem je návrh expertního systému, který podle naměřených

hodnot provozních dat v závislosti na technologii specifikuje aktuální stav celého systému.

Na začátku práce by měl autor specifikovat cíle disertační práce ne formou kapitoly, ale
jasnými body. Ty jsou jasně definovány až v závěru práce.

Celou disertačnípráci lze rozdělit do šesti základních částí:

o Technická diagnostika a spolehlivost systémů.
o Popis modulů (bezdrátových) pro sběr provozních dat.

o Teoretická část týkající se digitálních dvojčat.
o Metodika návrhu digitálních dvojčat a návrh sběru technologických dat

s využitím bezdrátových technologií'
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. Realizace expertního systému pro zjištěnítechnického stavu monitorované části

technologie.
o Zhodnocení dosažených výsledků'

V první části disertační práce se autor věnuje teorii týkajícíse diagnostiky a spolehlivosti,

popisům spolehlivosti technologických objektů, jejich údržbě, systémům MES'

Druhá část práce je věnována teoretickému popisu bezdrátových technologií určených

pro průmyslové prostředí' Porovnání vybraných technologií mezi sebou z pohledů jejich

základních technických parametrů.

Další část textu popisuje teorii týkající se digitálních dvojčat a možnosti jejich nasazení'

Na tuto část práce navazuje kapitola týkající se algoritmizace tvorby digitáIního dvojčete

technického stavu' Tato část může být považována za dílo autora, i když kapitola 8.1 je

rešeršní' K této kapitole mám výhrady, které budou popsány později. Výsledkem této kapitoly

je obecný algoritmus (možná příliš obecný) popsaný slovně iformou vývojového diagramu'

V následujícíčásti práce se autor věnuje realizaci přenosu provozních dat bezdrátovou

sítí a způsobem vyhodnocení takto naměřených dat'

Předposlední kapitola je věnována konkrétní realizaci na systému parovodu. Zde byly

využity zkušeností provozních techniků při specifikaci veličin a umístění senzorů na

technologii. Poznatky z praxe byly použity také při návrhu software při diagnostice aktuálního

stavy pro specifikaci míry spolehlivosti.

V závěru autor hodnotí dosažené výsledky, postupy při návrhu reálného diagnostického

systému a návaznost využitívýsledků diagnostiky na možný budoucívýzkum'

Na základě uvedeného lze konstatovat, že disertační práce dosáhla dílčích cílů, které

byly definované v odstavcích v iedné z úvodních kapitol'

Původnívýsledky a postupy disertační práce a její přínosy lze shrnout do následujících

bodů:

o shrnutí aktuálního stavu problematiky v oblasti určování spolehlivosti

technologických objektů,

o obecný postup návrhu diagnostického systému spolehlivosti technologických

objektů,
o využití těchto postupů při návrhu konkrétního diagnostického systému, jeho

znalostní databáze (,,umělé inteligence")'

V disertační práci se objevujívýsledky, které mohou být přínosem v praxi při zjišťování

spolehlivosti (životnosti) technologických objektů v praktických podmínkách'

K disertační práci mám následující připomínky a dotazy:

Práce obsahuje několik překlepů, mírně snižují celkový dojem z předloženého díla např'

o Popis obrázku V textu by měl obsahovat malé písmeno'

o Součásti každé kapitoly a podkapitoly by měl být úvodní odstavec týkající se

popisovaného tématu.
o Autor by měl rozlišovat slova řídícía řídicí'
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Některé obrázky by mohl autor překreslit, u některých chybícitace'
Nejednotné odrážky V textu (formát).

Kap. 8.1 Rešerše je psána jako popis článků. Výstupem by měly b'it konkrétní ýsledky
(informace), které autor následně využil v práci.

Drobné výhrady mám k vyváženosti kapitol a jejich logické Struktuře.

odkazy na literaturu autor vkládá až na konec kapitola ne k příslušným odstavcům, což
může být zavádějící.

Některé odkazy, podle mého názoru, nejsou uvedeny (vlastnosti mikrokontroléru PlC).

Dotazy:

3.. Jaký je rozdí| meziVaším systémem,,digitálnídvojče" a diagnostickým systémem?
2. Vysvětlete větu na str. 65. ,,Bylo tedy nutné vytvořit ... s diskrétním operačním

zesilovačem '.. .

3. Do jaké hloubky se podílel doktorand na náVrhu a vývoji jednotek pro sběr dat, jakou

konfiguraci sítě použil?

4. Vysvětlete rozdíly mezijednotkami v topologii MEsH.

Závěrečné hodnocení disertační práce

Na základě posouzení dostupných výsledků disertační práce je možno konstatovat, že

autor lng. Martin Zuskáč dokáže využít diagnostických nástrojů, naměřených diagnostických

dat a znalostní databáze (,,umělé inteligence") s využitím technických prostředků pro

diagnostiku konkrétní části technologie - Parovody. Nové poznatky při řešení diagnostické

úlohy v průmyslu prakticky ověřil. Způsob řešení zadané problematiky ukazuje na jeho

teoretické znalosti, na které navazuje jejich praktické nasazení a využití v reálných úlohách
průmyslu.

V práci lze najít výstupy, které lze považovat za výstupy doktorské disertační práce a

proto ji

doporučuji k obhajobě.

V ostravě dne 1-0. 1'2.2019 doc' lng' Jaromír škuta, ph.D.
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