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1. Zadání bakalářské/diplomové práce.
Náročnost práce odpovídá standardním požadavkům na profil absolventa zvoleného bakalářského
studijního oboru. Nebyla splněna polovina bodu č.4 zadání (simulace regulačního obvodu). Bod č. 6
zadání (vizualizace ve SCADA/HMI) není popsán dostatečně, a funkčnost není jasná (podle obsahu
textu a příloh, a také z důvodu zvolené periody časovače systému Promotic).

2. Aktivita studenta během řešení.
Aktivita studenta a jeho samostatnost byla po většinu doby řešení práce nedostatečná. Toto se
změnilo až v samotném závěru řešení, což už bylo příliš pozdě na to, aby práce byla provedena v
potřebné kvalitě. Při řešení se objevily některé technické obtíže, které student neřešil dostatečně
aktivně. O těchto potížích sice včas informoval vedoucího práce, nicméně vznikaly časové prodlevy
při řešení. Například problém s nefunkční zpětnou vazbou (informace o poloze ze senzoru) byl
nejdříve deklarován jako softwarový, až poté jsem zjistil, že problém je v napájecím zdroji, a závadu
na druhý den odstranil. Celková časová prodleva od nahlášení nefunkční zpětné vazby však činila cca
2 týdny.

3. Aktivita při dokončování.
Studentovi byl povolen posun termínu odevzdání práce, práce byla přesto dokončena pod poměrně
velkým časovým tlakem.

4. Hodnocení výsledků bakalářské/diplomové práce.
Navržený regulátor se jeví jako funkční. Funkčnost vizualizace nelze posoudit.

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Práce má kompilační charakter.

6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Ve studijních pramenech chybí základní odborná literatura, která je uvedena v zadání práce v
seznamu doporučené literatury. V textu nejsou dostatečně rozlišeny vlastní výsledky a úvahy od
převzatých částí.

7. Souhrnné hodnocení.
Vzhledem ke všem okolnostem, za kterých práce vznikala, a k celkově dosaženým výsledkům, je
podle mého názoru práce na hranici obhajitelnosti, přesto jsem se přiklonil k tomu, aby student měl
šanci práci obhájit před státnicovou komisí. Důvodem je zejména to, že navržený a realizovaný
regulátor se nakonec podařilo úspěšně oživit, a samotná regulace fyzikálního modelu vzduchové
levitace se jeví jako funkční. Další poznámky: a)některé věty v textu nedávají smysl, např. str.1 “Na
začátku této práce je zmíněno několik obecných věcí o součástech, ze kterých je model sestaven a
popsán nebo by také mohl být sestaven, návrhem a syntézou regulačních obvodů.”  Nebo str.10 “Dále
je v obvodu zařazena regulační odchylka e(t), která porovnává požadovanou a regulovanou (výstupní)
veličinu y(t).” (pravděpodobně je myšleno zařazení odčítacího členu, ve kterém je toto porovnání
provedeno)
b)kapitoly 2 a 3 se přímo netýkají řešené problematiky (např. je zbytečné uvádět dělení
stejnosměrných motorů nebo popis H-můstku, který není při řízení použit)
c) některé formulace jsou uvedeny chybně, např. str.10 “Při akčním zásahu vznikají na vstupu do
soustavy určité poruchy, což můžou být různé šumy a podobně. Přenos poruchy se značí v(t).”
(přenos není funkcí času)
d)programovatelnému automatu, který je velmi důležitou součástí řešení, je věnován jen 1 odstavec
e)v rovnici 7 a 8 chybějí integrační meze u integrálu
f)blokové schéma na Obr. 8 je interpretováno špatně. Složky P,I,D regulátoru jsou konstanty, tedy



reálná čísla (v blokovém schématu by tedy musel být ještě blok pro derivaci blok du/dt a integrátor)
g)některé formulace postrádají technickou preciznost, např. str.13 “Pro syntézu složek PID regulátoru
potřebujeme znát něco o vzduchové levitaci. Například přenos soustavy, matice přenosu apod.”
h)na str.15 je nesprávná reference na Obr.8, správně má být na Obr.10
i)v úvodu je zmíněna simulace regulačního obvodu v prostředí Simulink a REX, což je polovina bodu
4 zadání, ale dále v práci se již simulace nevyskytuje (ani přes urgenci vedoucího práce), ani není
přiložena na CD (jsou uvedeny zdrojové kódy pro vygenerování řídicího kódu pro hardwarovou
platformu)
j) na CD nejsou uvedeny schémata a zdrojové kódy použité pro identifikaci soustavy a pro
linearizaci, uvedené výsledky v kapitole 10 není možné objektivně ověřit

8. Otázky k obhajobě.
Bez dotazů.
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