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Úvod a k aktuálnosti práce z hlediska současného stavu vědy 

Předkládaná práce se zabývá možností využití kovů s tvarovou pamětí (SMA) v mechatronických 

aplikacích. Jako velice lákavá se jeví možnost využití v mobilních robotech, což autor názorně ukazuje 

na obr. 5 na str. 23. Téma práce je jistě aktuální, problematika efektivního řízení akčních členů na bázi 

SMA je dlouhodobě předmětem výzkumu a vývoje.   

K jednotlivým částem práce 

Po nezbytném úvodu a jasné definici cílů práce následuje klasifikace tradičních a netradičních akčních 

členů a následně kapitola 3, zabývající se SMA. Pro čtenáře zajímajícího se o aplikace SMA je mírným 

zklamáním stručnost a obecnost kapitoly 3.3, ve které zaujme obrázek šestinohého kráčejícího robotu 

s SMA akčními členy (str. 31), ale bohužel bez dalšího popisu. 

V části 3.4. čtenář nedočkavě očekává podrobný a jasný popis měřicího standu a průběhu 

experimentů, avšak obrázky 13, 14 a 15 jsou nejasné, rozmazané a mnoho informační hodnoty 

neposkytují. Na obr. 20 jsou uvedeny tři typy budicího signálu. V práci jsem nenašel 

vysvětlení/motivaci pro výběr právě těchto (poměrně exoticky vypadajících) průběhů proudu. Na 

následujících obr. 21 a 22 jsou uvedeny závislosti výstupu na vstupu, které ukazují vysokou stabilitu 

chování, alespoň v rámci provedených 50 cyklů a ukazují také vliv aktivního chlazení SMA.  

Následuje také poměrně stručná kapitola 4, která popisuje aplikaci SMA pro řízení ventilu pro 

pneumatický sval. Z popisu na str. 42-43 jsem nepochopil jaký regulátor byl vlastně použit. P 

regulátor s přepínatelnou hodnotou zesílení (3,5,10)? Jaký je potom význam Tab. 4? 

Nejrozsáhlejší (36 stran) a zřejmě nejdůležitější část práce je kap. 5 „Hystereze“, která detailně 

popisuje vlastnosti systémů s hysterezí a pět různých modelů hystereze. K tomu přidává vlastní 

model, který dále porovnává s existujícími modely a navrhuje další možnosti zpřesnění řešení.  

Na str. 71 autor uvádí způsob, jak byly voleny parametry pro provádění simulací. Postrádám zde 

zdůvodnění této volby a případně alternativně využití některé z klasických nebo netradičních metod 

optimalizace (gradientní metody, genetické algoritmy, Monte Carlo,...). Pokud bylo cílem nalézt 

takové parametry jednotlivých modelů, kdy model nejlépe odpovídá experimentálním datům, byla 

by to jistě zajímavá cesta.   
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K přínosu práce  

 Teoretický přínos spočívá podle mého názoru především ve vytvoření vlastního modelu 

hystereze „Cosine Modified Prandtl-Ishlinski“ (CMPI) a jeho důkladném srovnání s ostatními 

modely a experimentálními daty. V práci je dokumentována řada výsledků výpočtů modelů 

s různým nastavením parametrů.  

 Praktický přínos práce v každém případě spočívá v provedení řady experimentů na několika 

různých experimentálních standech a při řízení ventilu pneumatického svalu.  

Publikační činnost doktoranda  

Z přiložených materiálů vyplývá vynikající publikační aktivita doktoranda. Kromě dlouhé řady článků 

v časopisech a na konferencích zaujmou i 2 patenty, u kterých je doktorand spoluautorem a které se 

přímo týkají aplikací SMA.  

Formální náležitosti práce  

Z hlediska formálního provedení práce bohužel musím být k řadě míst velice kritický. Řada obrázků 

je velmi špatně čitelných, mnoho grafů nemá popis os a často ani jasnou identifikaci jednotlivých 

veličin, přitom vrcholným příkladem je obr. 17 na str. 35 (černý printscreen okna ze Simulinku). Tyto 

vady zbytečně snižují srozumitelnost a kvalitu jinak velmi zajímavé práce.  

Dosažení cílů práce 

Definované cíle práce byly bez pochyb dosaženy.  

Závěr  

Navzdory řadě výtek, které jsem výše uvedl a které jsou převážně formálního charakteru, hodnotím 

práci jako velmi zdařilou a z praktického i teoretického hlediska přínosnou. Publikační a odborná 

aktivita doktoranda svědčí o jeho přehledu v dané oblasti. V neposlední řadě je nutné kladně 

hodnotit i motivaci a úsilí doktoranda dokončit studium a obhájit práci i po poměrně dlouhé době 

od realizace prvních publikací a projektů.  

Z těchto důvodů se jednoznačně domnívám, že práce splňuje požadavky na udělení akademického 

titulu „Ph.D.“ a doporučuji práci k obhajobě.  

Otázky k obhajobě 

1) Je možné nějakým způsobem aplikovat získané modely hystereze pro praktickou úlohu 

řízení aktuátoru na bázi SMA? Pokud ano, můžete uvést konkrétní způsob použití?  

2) Mohl byste prezentovat svůj současný názor na možnost praktické aplikace aktuátorů na 

bázi SMA v robotice/mechatronice a případně uvést konkrétní příklady?  

 

V Brně 27.11.2017       doc. Ing. Robert Grepl, Ph.D. 


