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Cílem DP bylo ověřit možnosti řízení soustav s významným dopravním zpožděním pomocí 

PID regulátoru a ověřit přínos kompenzace dopravního zpoždění pomocí Smithova prediktoru 

za ideálních podmínek a v případě neshody modelu s reálným chováním. Diplomant měl zjis-

tit rozsah zesílení ve zpětné vazbě stabilizující systém I. řádu s dopravním zpožděním, vybrat 

dvě vhodné metody nastavení parametrů PID regulátoru a vyhodnotit změnu kvality regulace 

v závislosti na zvětšujícím se dopravním zpoždění. Dalším úkolem bylo vyhodnotit citlivost 

kvality regulace se Smithovým prediktorem na neshodu modelu a reálného chování. Všechny 

experimenty měly být provedeny jednak pouze simulačně v prostředí SIMULINKu a jednak 

s využitím HW simulátoru dynamických soustav. Pro generování a měření napěťových signá-

lů bylo použito externí zařízení LabJack U3 doplněné o programové vybavení umožňující 

jeho použití z MATLABu. 

V teoretické části práce se diplomant zabýval stabilitou URO se soustavou I. řádu 

s dopravním zpožděním a zesílením ve zpětné vazbě. Dále se zabýval kompenzací dopravního 

zpoždění pomocí Smithova prediktoru a dvěma metodami nastavení PID regulátoru, které 

využívají informaci o řízené soustavě ve tvaru soustavy I. řádu s dopravním zpožděním. 

V praktické části vytvořil programové vybavení umožňující provést regulační experimenty 

stejným způsobem jak v SIMULINKu tak i na reálné soustavě představované HW simuláto-

rem dynamických systémů. Diplomant navrhl, provedl a vyhodnotil experimenty zaměřené na 

zjištění, jak se mění kvalita řízení v závislosti na zvětšujícím se dopravním zpožděním a dal-

ších podmínkách.  

Diplomová práce obsahuje všechny podstatné informace týkající se řešení zadaného problé-

mu. Diplomant průběžně spolupracoval s vedoucím práce, reagoval na připomínky a ve spo-

lupráci s vedoucím řešil dílčí problémy.  

V DP je minimum překlepů a formálních chyb, ale objevují se chyby stylistické (vybočení 

z vazby, nenavazující pokračování věty) a některé formulace jsou zbytečně komplikované.  

K obhajobě navrhuji, aby diplomant zodpověděl tyto otázky: 

a) Kompenzuje Smithův prediktor dopravní zpoždění ve všech částech URO? Co 

omezuje jeho praktické použití? 

b) Proč jste vybral právě metody Ziegler Nichols a Cohen Coon pro určení parame-

trů PID regulátoru? 

 

Diplomant splnil zadané cíle a prokázal schopnosti řešit teoretické i praktické problémy. Na-

vrhuji hodnocení diplomové práce   

== velmi dobře == 

  

 

v Pardubicích 24. 5. 2016     …………………..…………. 

        doc. Ing. František Dušek,CSc 


