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1. Zadání závěrečné práce.
Náročnost této práce lze považovat za střední. Zadání bylo splněno v požadovaném rozsahu.

2. Aktivita studenta během řešení.
Student pracoval na řešení zadání samostatně a aktivně. Konzultace probíhaly z organizačních
důvodů částečně osobně, částečně prostřednictvím mailu a telefonu. Student byl na konzultace v
potřebné míře připraven. Během řešení se objevilo několik úskalí, které vyřešil buď samostatně, nebo
s částečnou pomocí vedoucího.

3. Aktivita při dokončování.
V samotném závěru, těsně před dokončením, proběhla konzultace nad definitivní verzí práce, kde
student zapracoval připomínky vedoucího práce. Práce byla dokončena včas, možná však mohla
proběhnout ještě jedna iterace k finálnímu výsledku, která by nebyla nijak zásadní, ale mohla ještě
přinést několik drobných vylepšení, na jejichž konzultaci už nebyl z organizačních důvodů k
dispozici  potřebný prostor v závěrečném týdnu řešení. I přesto je závěrečná podoba práce v pořádku.

4. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Dosažené výsledky jsou v souladu s očekáváním. Úroveň technického a programového řešení je
velmi dobrá. Vytvořené řešení je plně funkční. Zejména oceňuji, že kromě vlatního navrženého PID
regulátoru se také podařilo úspěšně zprovoznit samonastavující se regulátor pro reálnou soustavu.
Vytvořená vizualizace je názorná.

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Práce přináší některé nové poznatky týkající se způsobu a realizace samonastavujícího se regulátoru.
Pomocí zvoleného řídicího systému REX lze stejným způsobem realizovat samonastavující se
algoritmy pro jiné reálné systémy v technické praxi či v průmyslu.

6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Výběr studijních pramenů je přijatelný. Uvedené prameny mají přímý vztah k tématu práce. Citace
jsou řádně provedené a vlastní výsledky odlišeny od převzatých částí.

7. Souhrnné hodnocení.
V zásadě lze práci vytknout zejména málo detailní popis řešení v jednotlivých kapitolách. Například
v kapitole 2.6.1 bych očekával podrobnější informace, protože zmíněná soustava je jádrem praktické
části práce. Například zde není uvedeno, proč je výsledný přenos soustavy jednotkový, a jaká je
návaznost zapojení na Obr. 11 vůči Obr. 10 - LED dioda a fotoodpor pro odvození přenosu nehrají
roli?

V prvotních pokusech při identifikaci student získal evidentně špatný výsledek, u kterého se lišily
časové konstanty desetinásobně, což si student neuvědomil, ačkoliv u soustavy sestávající z RC
článků je vztah mezi časovou konstantou T a parametry R,C triviální, a na chybu tak mohl přijít
student sám.

Dále, v bloku PIDMA má student nulové počáteční odhady velikostí složek PID regulátorů, s čímž si
sice algoritmus řídicího systému poradí, ale není to zcela korektní, a vedoucí práce poskytl studentovi
informaci, jak počáteční hodnoty nastavit.

Za minoritní lze považovat některé drobné technické chyby a nepřesnosti názvosloví (například str.
25 říká, že regulovanou veličinou je svit LED diody). Některé větné konstrukce jsou mírně neobratné.



Výše uvedené důvody snižují hodnocení jinak zdařilé práce.
8. Otázky k obhajobě.

1. Vysvětlete úlohu LED diody a fotoodporu v soustavě. Proč je zesílení jednotkové? Nenásleduje
ještě za fotoodporem nějaký elektrický obvod? Při zapojení fotoodporu jako děliče napětí by nemohlo
být zesílení jednotkové. Mezi kterými veličinami je definován přenos (8)? Je tento přenos soustavy
konstantní pro různé světelné podmínky?
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