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Prediktivní řízení laterární dynamiky automobilu 
 

Předložená práce se zabývá úlohou návrhu prediktivní regulace (MPC) pro řízení 

laterární dynamiky modelu automobilu. Je známo, že úloha prediktivní regulace vyžaduje řešení 

optimalizační úlohy v každé periodě vzorkování, což může znamenat dodatečné požadavky na 

výkonnost cílové výpočetní platformy. Dalším dílčím cílem práce je tedy studium možností 

redukce výpočetní náročnosti výsledné optimalizační úlohy. 

Práce obsahuje tří hlavní části. První část práce je teoretická a popisuje implementaci 

základního prediktivního regulátoru, a to včetně modelování. Nejprve je popsán základní lineární 

MPC regulátor, linearizace nelineárního dynamického systému v ustáleném stavu a linearizace 

systému podél trajektorie. V závěru první části práce jsou diskutovány dvě praktické možnosti 

redukce výsledného optimalizačního problému. Jedná se o blokování trajektorie vstupů systému a 

ředění omezení výstupních veličin, a to z důvodu redukce jejich počtu. Druhá část práce se 

zabývá popisem laterární dynamiky automobilu. Relativně komplexní model je převzat 

z existující literatury. Model má dvě hlavní části, a to vlastní dynamika automobilu a model 

pneumatik pro odhad skluzu. Třetí část práce je věnována návrhu MPC regulátoru pro daný 

příklad a provedení analýzy vlivu nastavení parametrů ovlivňujících velikost výsledné 

optimalizační úlohy. Výsledky jsou demonstrovány na modelu automobilu uvedeném v předchozí 

kapitole. 

Jelikož je dané téma velmi obsáhlé, je třeba jej zpracovávat s velikou pečlivostí a 

přesností. Diplomová práce je psána v českém jazyce, je přehledně členěna. V textu jsem objevil 

pouze několik překlepů (např. LVT místo LTV, apod.). Rozsah práce odpovídá zadání. 

Diplomant prokázal schopnost studovat a aplikovat teoretické poznatky z oblasti MPC a splnil 

všechny body zadání diplomové práce. Za hlavní nedostatek práce považuji zpracování kapitoly 

5, kterou zároveň považuji za nejpřínosnější část. Výsledky citlivostní analýzy by měly být 

zpracovány přehledněji. Dále by bylo vhodné přesněji zpracovat kapitolu 3.3, která pojednává o 

linearizaci podél trajektorie. I přes uvedené připomínky považuji předloženou diplomovou práci 

rozsahem a zpracováním za zdařilou a proto navrhuji následující hodnocení: 

 

Návrh na klasifikaci diplomové práce:   velmi dobře (B) 
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