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Oponentský posudek doktorské disertační práce   

„ADAPTIVNÍ ŘÍZENÍ ELEKTROMECHANICKÝCH AKTUÁTORŮ S VYUŽITÍM DOPŘEDNÉHO 

KOMPENZÁTORU ZALOŽENÉHO NA VÍCE-MODELOVÉM PŘÍSTUPU“  

Oponent:   doc. Ing. Jiří Krejsa, Ph.D.  

Doktorand:   Ing. Václav Sova  

Školitel:   doc. Ing. Robert Grepl, Ph.D. 

Pracoviště:   FSI, VUT v Brně 

  

Úvod a k aktuálnosti práce z hlediska současného stavu vědy 

Předkládaná práce se zabývá odvozením, simulací a experimentálním ověřením adaptivního 

dopředného kompenzátoru použitého pro řízení elektromechanických aktuátorů. V další části práce 

se autor zabývá způsoby získávání derivace digitálního signálu, konkrétně implementací jednoho 

z běžných filtrů na FPGA realizovaného pomocí celočíselné aritmetiky. 

Téma práce lze zajisté považovat za vědecky aktuální.  

K jednotlivým částem práce 

V úvodu autor velmi stručně motivuje cíle práce bez jejich bližší specifikace.  

Kapitola 2 „Rešerše“ opět velmi stručně popisuje dva zástupce elektromechanických aktuátorů, 

konkrétně škrticí klapku a EGR ventil. Dále již podrobněji popisuje způsoby získávání derivací 

digitálního signálu, motivací je nutnost získání této veličiny pro algoritmus dopředného 

kompenzátoru, který v přehledu uveden není. Podrobnější zařazení do kontextu by prospělo 

srozumitelnosti práce a porozumění motivaci autora. Jasnější je situace v podkapitolách 

věnovaných vícemodelovému přístupu v regulaci, motivace pro použití FPGA v podkapitole 2.5 není 

úplně zřejmá. 

V kapitole 3 autor formuluje cíle práce.  

Kapitola 4 se věnuje jádru práce – dopřednému adaptivnímu kompenzátoru, respektive úpravě 

metody vícemodelového zpětnovazebního řízení tak, že není použita jako zpětnovazební řízení, ale 

jako dopředný kompenzátor. V této kapitole je již výrazně vzata v úvahu konkrétní soustava 

(elektronická škrtící klapka, respektive EGR ventil). Kapitola obsahuje i popis simulačního ověření 

navržených algoritmů a velmi stručnou podkapitolu věnovanou experimentálnímu ověření. Zde 

bych ocenil podrobnější analýzu dosažených výsledků. 

Kapitola 5 je věnována filtraci a derivování digitálního signálu na FPGA. Tato kapitola sice částečně 

souvisí s tématem práce, ale působí jako nezávislá další úloha a očekával bych podložené 

zdůvodnění, proč je právě této oblasti věnován v práci značný prostor. V této oblasti se 

doktorandovi podařilo implementovat na FPGA metodu využívající pouze celočíselných operací. 

V závěrečné kapitole jsou dle očekávání shrnuty přínosy práce a také zmíněna možnost dalšího 

vývoje.  

K přínosu práce  

 Teoretický přínos práce spočívá v přeměně vícemodelového řízení do podoby dopředného 

kompenzátoru.  
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 Praktický přínos spočívá v experimentálním ověření navržených algoritmů a elegantní 

implementaci maximally flat derivátoru na FPGA.   

Publikační činnost doktoranda  

Z přiložených materiálů vyplývá průměrná publikační aktivita doktoranda. Celkový počet publikací 

je 7, z toho pouze u dvou je hlavním autorem. Poslední publikace, ve které je doktorand hlavním 

autorem je z roku 2015, poslední publikace, ve které je spoluautorem je z roku 2016. 

Formální náležitosti práce  

K práci mám drobnou, ale podstatnou stylistickou výhradu. Prakticky celá práce je psána v první 

osobě množného čísla. Není tak zřejmé, které části práce jsou výsledkem činnosti doktoranda a 

které ne. Toto pokládám u disertační práce za naprostou nezbytnost. 

Typograficky je práce v pořádku, obrázky a grafy jsou srozumitelné a čitelné.  

Rozsah práce je dostatečný.  

Dosažení cílů práce 

Definované cíle práce byly bez pochyby dosaženy.  

Závěr  

Práci celkově hodnotím jako poněkud nesourodou, nicméně z teoretického a především 

praktického hlediska přínosnou. Z práce je zřejmé zaměření doktoranda na řešení praktických úloh 

a jeho přehled v dané oblasti. 

Práci doporučuji k obhajobě a po uspokojivém zodpovězení dotazů doporučuji udělení 

akademického titulu „Ph.D.“ 

Vyjádření k tezím  

Teze splňují formální i obsahové požadavky na ně kladené.   

Otázky k obhajobě 

1) V práci píšete, že zpětnovazební vícemodelová regulace při řízení elektromechanických 

aktuátorů selhává, máte pro to nějaké vysvětlení? 

2) Podrobněji rozveďte dosažené výsledky u experimentálního ověření navrhovaných 

algoritmů (kapitola 4.3). 

3) Vysvětlete tvrzení „oversampling zvyšuje odstup signálu od šumu“ uvedené na straně 76. 

4) Podrobně uveďte, která část práce byla vypracována Vámi a která byla výsledkem 

spolupráce či práce třetí strany.   

 

 

V Brně 19.11.2018       doc. Ing. Jiří Krejsa, Ph.D. 


