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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Návrh optimálního řízení modelu helikoptéry 
Jméno autora: Filip Lorenc 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav přístrojové a řídicí techniky 
Oponent práce: Milan Anderle 
Pracoviště oponenta práce: Ústav přístrojové a řídicí techniky , FS, ČVUT 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
K zadání práce mám jeden komentář. Práce se zabývá návrhem optimálního řízení modelu helikoptéry, ale rešerše je, dle 
zadání, na téma robustního řízení. 

 
Splnění zadání splněno s většími výhradami 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 
První a druhá kapitola diplomové práce jsou příliš stručné. V první, úvodní kapitole je motivace k práci shrnuta do jednoho 
odstavce bez jakéhokoli vztahu k existujícím výsledkům na téma optimálního nebo jiného řízení modelu tandemové 
helikoptéry. Druhá kapitola, rešerše na téma robustního řízení s důrazem na praktické implementační aspekty se v délce 
jedné! strany zabývá stručným popisem dvou metod s odkazy na reference. Metody, které autor práce označil jako 
robustní jsou robustní PID regulátor a robustní lineární kvadratický regulátor. Žádné jiné metody robustního řízení rešerše 
neobsahuje a ani nerozebírá praktické implementační aspekty vybraných a ani jiných metody robustního řízení.    

 
Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 
Autor práce odvodil matematický model modelu helikoptéry, na který aplikoval vybrané metody řízení, ale neporovnal své 
dosažené výsledky s existujícími. 

 
Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Odborná úroveň práce je dobrá. Bohužel práce působí dost nekonzistentně, spíše jako technický popis postupů, které 
autor práce udělal nebo chtěl udělat, než jako diplomová práce. Některé části kapitol jsou vypracovány poměrně 
podrobně např. odvození matematického modelu, ale jeho identifikaci a porovnání se skutečným modelem se práce příliš 
nezabývá. V práci je uvedena podkapitola 3.4.7. pojednávající o optimalizaci parametrů modelu, ale z práce není vidět, zda 
k nějaké optimalizaci parametrů modelu vůbec došlo. Práce obsahuje podkapitoly stabilita, pozorovatelnost a řiditelnost, 
PID regulátor, které pouze popisují dobře známé a zavedené pojmy.  Na začátku kapitoly 5 autor práce popisuje 9 různých 
kritérií pro hodnocení kvality regulace, nicméně dále jsou uvažována pouze dvě kritéria pro hodnocení kvality regulace bez 
vysvětlení proč právě tato dvě kritéria autor práce vybral. Autor definuje 3 různé druhy nastavení LQI regulátorů pomocí 
konkrétních matic Q, ale význam jednotlivých prvků matice Q a jejich vliv na popsané vlastnosti regulátorů autor nikde 
neuvádí.  Shrnutí hodnocení regulátorů je uvedeno pouze v tabulce 5.1 bez jakéhokoli dalšího vysvětlení. Není vůbec 
zřejmé, který regulátor je lepší a proč.  

 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Text práce je na výborné úrovni.  
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Výběr zdrojů, korektnost citací E - dostatečně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně 
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 
s citačními zvyklostmi a normami. 
Autor diplomové práce téměř nepracuje s literaturou zabývající se řízením modelu helikoptéry ani s materiály, které jsou 
dodávány výrobcem modelu a jsou dostupné na jeho webových stránkách. Např. autor diplomové práce neporovnává svůj 
odvozený a identifikovaný model s modelem a parametry, které jsou dodávány výrobcem. Dále na webových stránkách 
výrobce je k dispozici simulinkový soubor, kde je implementováno LQ řízení i s jednoduchým popisem. Ani o tom se autor 
práce nezmiňuje. Dále je na stránkách výrobce seznam přibližně 150 odborných článků úzce spjatých s řízením nebo 
modelováním uvažovaného modelu helikoptéry, ale ani tyto články autor necituje.  

 
Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
V práci je uvedena podkapitola 3.4.7. pojednávající o optimalizaci parametrů modelu. Ale z práce není vidět, zda k nějaké 
optimalizaci parametrů modelu vůbec došlo, což považuji za klíčové při identifikaci matematického modelu. Dále z práce 
není vůbec zřejmé, zda experimenty byly prováděny na skutečném modelu nebo pouze na matematickém modelu.  

 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 
Celkově práce působí jako technický popis toho co bylo uděláno nebo bylo v záměru udělat než jako diplomová 
práce. V práci chybí jednoznačné porovnání chování odvozeného matematického a skutečného modelu v otevřené 
smyčce a ověření regulátorů na skutečném modelu. Jako největší nedostatek diplomové práce je absence 
porovnání zde dosažených výsledků s již existujícími výsledky, např. přesnost modelu nebo dosažené výsledky 
řízení. 
 
Kde jsou v modelu využity experimentálně identifikované parametry uvedené v tabulkách 3.4 až 3.6? Provedl jste 
experimentální ověření odvozeného a identifikovaného modelu se skutečným modelem bez zpětné vazby? Např. 
přivedením harmonického signálu nebo konstantního signálu na vstup matematického a skutečného modelu a 
porovnání jejich chování? Proběhla optimalizace parametrů modelu, jak je zmíněná v kapitole 3.4.7? Upravoval 
jste parametry matematického modelu po jejich identifikaci, aby matematický model odpovídal skutečnému 
modelu?  
Použil jste zmiňované Brysonovo pravidlo k prvotnímu určení matic Q a R? Jak jste volil jednotlivé váhové matice v 
rovnicích (83), (84), (85) s ohledem na vlastnosti porovnávaných regulátorů? Jak definujete agresivní, robustní a 
neutrální chování? Jakým způsobem ověřujete, že tyto regulátory vykazují agresivní, robustní a neutrální chování? 
Okomentujte tabulku 5.1 s hodnocením regulátorů. Který regulátor je podle vás nejlepší a proč. V kapitole 5.2.2 
jsou uvedeny experimenty na reálném modelu nebo pouze simulace na matematickém modelu? Osobně si myslím, 
že regulátory jsou pouze simulovány na matematickém modelu. Simulační ověření regulátorů jste prováděl na 
linearizovaném modelu nebo na nelineárním modelu? Proč jste regulátory neověřil experimentálně? 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 
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