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1. Splnění požadavků zadání.
Předložená bakalářská práce svou náročností odpovídá požadavkům na bakalářskou práci, diplomant
splnil zadání ve všech uvedených bodech, ale na různé úrovni.

2. Hodnocení formální stránky předložené práce.
Bakalářská práce je členěna do 16 kapitol, včetně seznamu literatury a příloh, které by v textu práce
zahrnuty být neměly. Samotné kapitoly na sebe logicky navazují, nicméně jejich počet mohl být
redukován na úkor teoretické části a  věcí nesouvisejících s prací (H můstky, které nebyly použity).
Poměr teorie k vlastnímu řešení tak mohl být vyvážený. Jazyková stránka práce je s výhradami jak po
jazykové stránce (překlepy, hrubky), tak po stránce některých formulací (str.6 nesmí dojít k sepnutí
spínačů na levé a pravé straně, str.1 levitace ve starověku byla dle autora na lepší úrovni než dnes, str.
18 REX běží na platformě C++). Celková úprava práce je na dobré úrovni, až na některé hůře čitelné
obrázky (bloky z Rex). U některých grafů chybí označení os, fyzikálních veličin a jednotek. V
přílohách je fotografie použitých zařízení, nicméně blokové schéma, které by mělo řešení předcházet,
případně návrh řešení, v práci chybí. Ukázky vizualizace mohly být v lepší kvalitě.

3. Hodnocení výsledků bakalářské/diplomové práce.
Výsledek bakalářské práce měl být dle mého názoru postup, jak identifikovat soustavu a naladit
regulátor. Diplomant se ale zabývá ve velké části kompilací poznatků o jednotlivých částech
regulačního obvodu a metodách syntézy, přičemž vlastní technické a programové řešení lze v práci
najít hůře. Např. využití PAC je popsáno velmi krátce, až v části, kdy je popisována řídicí platforma
Rex, navíc velmi plytce. Informace o vhodnosti použití WinPAC a jeho modulech v práci nelze
nalézt, přitom jde o stěžejní záležitost, jinak pro řízení lze použít např. mikrokontrolér. Teoretické
poznatky o syntéze PID regulátorů patří spíše do magisterského studia, z čehož lze vyvodit některé
nepřesnosti ve vyjádření (vliv jednotlivých složek na regulační děj, absence vysvětlení stability). V
obvodovém řešení chybí ochranná dioda, pojem RS232 nesouvisí s typem konektoru (DSUB9), ale se
sériovým komunikačním rozhraním, označení je značně zavádějící. Samotná regulace probíhá v
prostředí Rex, data jsou přenesena do Matlabu, kde je soustava identifikována, linearizována a
výsledky syntézy jsou přeneseny zpátky do Rex. V akademickém prostředí tento postup lze tolerovat,
jinak bych doporučil celý postup realizovat v rámci platformy Rex. Vizualizace je zbytečně
prostorná, až po prohlédnutí příloh práce jsem zjistil, že kus obrazovky je skryt. Použití časování o
periodě 5ms pro časování trendů je úsměvné. Výsledky experimentu, tedy použití PS regulátoru
nemohu v práci zhodnotit, chybí mi porovnání s jiným způsobem regulace.

4. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Práce nepřináší nové poznatky, její využití v praxi není dost dobře možné, ve výuce výsledky využít
lze, ale celý postup je potřeba přepsat, ať je realizace opakovatelná.
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5. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Studijní prameny čerpají především z internetu (wikipedii jako zdroj vřele nedoporučuji), nebyla
využita žádná doporučená literatura, což je zásadní problém, který možná vedl k neúplnému
pochopení problematiky. Prameny jsou uvedeny v nestandardním tvaru. Vlastní úvahy a výsledky
jsou odlišeny od převzatých prvků.

6. Otázky k obhajobě.
1. Dojde skutečně při použití PS regulátoru k ustálení regulační odchylky ?
2. Metoda Ziegler-Nicolson selhává v případě pomalých soustav s integračním charakterem, soustava
nejde "rozkmitat", víte jak tomu v pomoci ?
3. Jakých variant bylo použito při návrhu a proč padla volba zrovna na PS regulátor ?

7. Souhrnné hodnocení.
Z formálního hlediska považuji práci za dobře zpracovanou, technické řešení je na nižší úrovni,
hlavně díky netransparentnosti některých kroků v rámci řešení. Práci doporučuji k obhajobě.

velmi dobřeCelkové hodnocení:

Ostrava, 23.05.2011 Ing. Zdeněk Slanina, Ph.D.


