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Předložená diplomová práce obsahuje 80 stran textu a je přiloženo CD s textem práce a 

zdrojovými kódy a skripty vytvořenými v DetStudiu a Matlabu. Seznam literatury obsahuje 

17 položek, které jsou, až na tři knižní publikace, dostupné z Internetu nebo se jedná 

o závěrečné práce. 
 

Téma a cíle diplomové práce a zvolené metody zpracování 

Téma práce bylo jasně a jednoznačně vymezené v zadání. Cílem diplomové práce bylo 

provést experimentální identifikaci modelu systému motor generátor a s využitím systému 

AMiNi4DS navrhnout a implementovat blíže nespecifikovaný jednoduchý regulátor. 

Práce je členěna mimo úvodu a závěru do devíti hlavních kapitol. V první kapitole je, 

možná poněkud zbytečně, uvedeno a popsáno několik základních pojmů z teorie řízení. Dále 

se autor věnuje popisu PID resp. PSD regulátoru. Uvedena je také podkapitola s názvem 

„Metody nastavení regulátorů“, která je ale velmi strohá a zabývá se jen základní metodou 

Zieglera a Nicholse. V druhé kapitole se autor věnuje stručnému popisu laboratorní soustavy 

motor generátor. 

Třetí kapitola se stručně věnuje identifikaci systémů. Mimo vymezení základních pojmů 

obsahuje i popis autorem zvolených postupů. Ve čtvrté a páté kapitole jsou pak uvedeny 

popisy logického automatu AMiNi4DS a použitého programového vybavení. Pátá kapitola je 

však prakticky zbytečná. Vše důležité je uvedeno až v kapitolách šest a sedm, ve kterých se 

autor věnuje vlastnímu řešení propojení AMiNi4DS, laboratorní soustavy a PC a komunikaci 

prostřednictvím OPC serveru a ovladače Atouch. Dále získáváním experimentálních dat, 

konfigurací obrazovek řídicího automatu a realizací PSD regulátoru, včetně nalezení jeho 

parametrů pomocí relé ve zpětné vazbě. 

Dosažené výsledky autor uvádí v osmé a deváté kapitole. V první z kapitol je uvedena 

nelineární statická charakteristika laboratorního systému a diplomant si také všímá s tím 

souvisejícího odlišného chování systému v závislosti na povaze skoku (zvýšení resp. snížení 

vstupního signálu). Hodnocení shody navržených aproximačních modelů s naměřenými 

daty i výsledků regulace je provedeno na základě velikosti směrodatných odchylek.   

 

Formální úprava a jazyková úroveň diplomové práce 

Po formální a jazykové stránce je předložená diplomová práce na dobré úrovni, i když 

není zcela prosta překlepů a pravopisných chyb (shoda podmětu s přísudkem, interpunkce). 

Členění práce je taktéž na poměrně dobré úrovni, v textu je možné se snadno orientovat. 

Ilustrace jsou na přijatelné úrovni, nicméně kvalita některých z nich je poněkud horší. 

 

 

 



Připomínky a dotazy 

Anotace práce je velmi krátká a navíc je její významná část pouhým přepisem zadání. 

Teoretická část práce (cca 20 stran) je zpracována v kontrastu s částí praktickou (cca 40 

stran) poněkud hůře. Některé základní pojmy z oblasti teorie řízení nebylo dle mého názoru 

nutné uvádět, zatímco části práce týkající se regulátorů a způsobů jejich nastavení by bylo 

vhodné rozšířit. 

K praktické části pak nemám závažnějších připomínek, vyjma provedení některých grafů 

v kapitole 9. Jedná se především o průběhy akční veličiny regulátoru, kdy např. obr. 9.4, ale i 

9.7 nemá v uvedené podobě žádnou vypovídací hodnotu. To je způsobeno zřejmě snahou 

diplomanta o zachování stejné doby simulace v různých případech.  

 

Na diplomanta mám tyto dotazy: 

 Na základě provedených měření (obr. 8.2) je zřejmé, že se soustava chová jinak při 

zvýšení velikosti skoku vstupního signálu než při jeho snížení. S tím souvisí tvrzení na 

str. 62 dole: „Soustavu lze chápat jako systém se dvěma vstupy, kdy při působení obou 

vstupů je soustava rychlejší na náběžné hraně signálu, ale při sestupné hraně je 

soustava pomalejší, protože je brzděna při působení jednoho vstupu.“ Mohl by 

diplomant toto tvrzení blíže vysvětlit?  

 V rámci experimentů je prováděno seřízení PSD regulátoru při skokové změně žádané 

hodnoty. Je v tomto případě vhodné použití pravidel Zieglera a Nicholse? 

 Dosažené regulační pochody jsou vzhledem k daným omezením uspokojivé. Kladně 

lze hodnotit snahu diplomanta zvažovat při hodnocení i průběh a velikost akční 

veličiny. Nicméně je hodnocení regulačních pochodů prováděno pouze slovně (doba 

ustálení je kratší/delší, překmit je menší/větší apod.) Proč nebylo k posouzení jejich 

kvality použito např. některé ze známých kritérií? Mohl by diplomant nějaké uvést? 

 

 

Závěrečné hodnocení 

Diplomant v práci prokázal, že v souladu se zadáním zvládl realizovat identifikaci a 

řízení soustavy motor – generátor, za použití systému AMiNi4DS. Výsledky práce lze využít 

především ve výuce nebo při návrhu řízení jiných soustav v rámci laboratoře. 

Stanovené cíle práce byly splněny, práci doporučuji k obhajobě a navrhuji klasifikaci 

stupněm 

výborně minus. 

 

V Pardubicích 30. května 2017 

 

 Ing. Libor Kupka, Ph.D. 


