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NÁVRH METODY ŘÍZENÍ VÝŠKY HLADINY V ZÁSOBNÍKU NA LABORATORNÍM MODELU 
PCT40 

(téma) 

 

 

Predložená diplomová práca sa zaoberá riadením výšky hladiny v zásobníku kvapaliny 
pomocou adaptívneho riadenia. Autor vychádzal pri návrhu regulátora z matematického 
modelu zásobníka kvapaliny, na ktorom testoval vhodné nastavenie parametrov regulátora, 
konkrétne uhlovej rýchlosti, koeficientu tlmenia a periódy vzorkovania. Po nájdení optimálnej 
kombinácie aplikoval výsledky na riadenie reálneho zariadenia. 

Diplomová práca je rozdelená do dvoch základných častí: teoretickej a praktickej.  

V teoretickej  časti autor opisuje výukový model PCT40 a podrobnejšie sa venuje zásobníku 
kvapaliny, na ktorom bola vykonaná praktická časť práce. V závere teoretickej časti opisuje 
teóriu potrebnú pre návrh adaptívneho riadenia. 

V praktickej časti sa autor venuje odvodzovaniu matematického modelu zásobníka kvapaliny 
a jednotlivým simuláciám, či už na reálnom zariadení, alebo na matematickom modeli. 

K obsahovej časti diplomovej práce mám tieto pripomienky a otázky: 

• Za hlavný a najzávažnejší nedostatok práce považujem nesplnenie resp. neuvedenie 
tretieho a štvrtého bodu zadania práce, ktoré sú uvedené v zadaní. 

• V práci mi chýba zdôvodnenie, prečo bol vybraný práve tento druh a typ riadenia, 
resp. porovnanie s odlišnými prístupmi. Autor síce v závere okrajovo spomína 
výsledky riadenia podľa Zieglera – Nicholsona, ale v práci nie sú podrobnejšie 
uvedené. 

• Autor často uvádza hodnotenia výsledných regulačných pochodov pomocou kvalít 
regulácie, ale v práci nie sú uvedené žiadne vzťahy pre kritéria kvality a ani výsledky 



(napr. IAE,ITAE…). Boli kvality regulácie určované iba vizuálne, odčítaním z 
grafov? 

• Mal autor dôvod pre nepoužitie s-funkcie? Prečo namiesto nej používal 
programovanie pomocou blokov? 

 

K formálnej časti diplomovej práce mám tieto pripomienky: 

• Rozlíšenia grafov sú v tlačenej čiernobielej verzii ťažko čitateľné, v elektronickej 
verzii je kvalita grafov v poriadku 

• Bibliografické odkazy v práci nespĺňajú  normu pre citácie 

Po formálnej stránke bola práca písaná zrozumiteľne, logicky členená a až na prácu 
s citáciami ju hodnotím kladne a na dobrej formálnej úrovni. 

Náročnosť zadanej úlohy bola adekvátna pre obhajobu inžinierskeho titulu, práca však 
nepokryla celú jej problematiku. Z vyššie uvedených dôvodov vidím najzávažnejšie 
nedostatky v obsahovej časti práce. I napriek tomu diplomovú prácu odporúčam k obhajobe 
a navrhujem výsledné hodnotenie 

 
 

 

 

 

 

 

Návrh na klasifikaci diplomové práce:    E 
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V PRAHE  dne 12.6.2008 

 

 

Stupeň klasifikace A   výborně B   velmi dobře C   dobře D   uspokojivě 

 E   dostatečně F   nedostatečně   

 


