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Robustní řízení redundantních paralelních mechanismů 

 

K posouzení byla předložena disertační práce o modelování a simulaci robustního řízení 

redundantních paralelních mechanismů, zaměřená na eliminaci přetahování redundantních pohonů 

mechanismů u modelů zatížených chybami geometrických a hmotových veličin. Práce obsahuje 98 

stran, 59 obrázků a 10 tabulek. Přístup k řešení je zcela nový a je určitou nadějí v oblasti řízení 

redundantních paralelních mechanismů, neboť si dokáže poradit s ne zcela přesným modelem 

mechanismu. Vyřešení této problematiky by jistě přispělo k rozšíření využití redundantních 

paralelních mechanismů v průmyslu. Cíle disertační práce uvedené v kapitole 3. na str. 30 považuji 

tedy za aktuální a plně disertabilní. Dále se v oponentském posudku vyjadřuji k požadovaným 

bodům. 

 

Dosažení v disertaci stanoveného cíle. Doktorand splnil všechny cíle. Sestavil dostatečně 

podrobný model paralelních mechanismů s redundantním počtem pohonů, který dokáže zahrnout 

vliv geometrických a hmotových nepřesností modelů. Vyšetřil vliv těchto nepřesností pro 

kvantitativní hodnocení přesnosti modelu. Navrhl dostatečně robustní řízení, necitlivé 

k nepřesnostem modelu ve zpětné vazbě, se zákonem řízení, který nerozlišuje mezi redundantními 

pohony. Navržené řízení pak simulačně ověřil na dvou vhodných příkladech paralelních 

mechanismů s redundantním počtem pohonů. Tím jednoznačně splnil všechny cíle práce.  

 

Úroveň rozboru současného stavu v disertaci řešené problematiky. Přehled současného 

stavu řešené problematiky má velmi dobrou úroveň. Postupně se zabývá dělením a základními 

vlastnostmi mechanismů. Dále se zaměřuje na kinematický a dynamický model paralelních 

mechanismů. Popisuje úpravu pohybových rovnic do tvaru, ve kterém se v nich vyskytují pouze 

nezávislé souřadnice. Řeší otázky redundantních pohonů a jejich dělení. Stanovuje oblasti platnosti 

modelů a způsoby popisu jejich geometrických nepřesností. Na závěr pak shrnuje známé metody 

řízení mechanismů. 

 

Teoretický přínos disertační práce. Za největší teoretický přínos práce považuji ucelený 

popis kinematiky a dynamiky redundantních paralelních mechanismů umožňující získat věrohodné 

geometrické a hmotové nepřesnosti mechanismu, které jsou pak následně použity pro nastavení 

parametrů robustního klouzavého řízení těchto mechanismů. 

 

 Praktický přínos disertační práce. Praktickým přínosem práce je ověření navržené metody 

klouzavého řízení na dvou simulačních modelech redundantních paralelních mechanismů. Přes 

problémy s přesností výpočtu dopředné kinematiky u prvního modelu výpočty prokázaly funkčnost 

klouzavého řízení, které kromě jiného zabrání přetahování redundantních pohonů. To je z hlediska 

praktického použití velmi zajímavý příspěvek k řízení těchto typů mechanismů. 

 

Vhodnost použitých metod řešení. Metody použité jak pro sestavení pohybových rovnic, 

tak i metoda klouzavého řízení, byly vhodně zvoleny. Metody byly v rámci řešení práce dále 

rozvinuty a plně odpovídají současnému stavu poznání. 

 

Způsob, jak byly použité metody aplikovány. Použité metody doktorand zcela 

nepochybně úspěšně aplikoval. Důkazem toho jsou praktické výsledky práce. 



 

            V posuzované disertační práci, ale i v dalších publikacích doktorand prokázal 

odpovídající znalosti v daném oboru. Z hlediska rozsahu je práce velmi široká a po teoretické 

stránce je dobře zpracována. Postihuje jak poznatky z mechaniky, tak i z teorie řízení.   

 

Formální úroveň práce. Práce má pěknou úroveň. Splňuje téměř všechny požadavky 

kladené na disertační práce. Oceňuji, že i přes moji velikou snahu jsem nenašel chybu v zápisech 

někdy velmi složitých rovnic. Velkou výhradu mám však k používání anglických slov v česky 

psaném textu. Druhá velká výhrada se týká velikosti, srozumitelnosti a popisu převážné většiny 

obrázků. K čemu například slouží tři překrývající se průběhy funkcí, údajně rozlišené barvami. 

V takovém případě bych kreslil křivku jen jednu a vedle druhý graf, znázorňující odchylky křivek. 

V textu jsem objevil několik překlepů. Dnes je již samozřejmostí přiložený CD ROM s textem 

práce, ale hlavně s programy v průběhu práce vytvořenými. Ten jsem při psaní posudku opravdu 

postrádal.  

 

Drobné připomínky věcného nebo formálního charakteru uvádím podle pořadí stran v textu: 

 

str. 6      –     Obrázek 31:  … end-effectoru …   Slovo end-effector není ve Slovníku spisovného 

jazyka českého. Je třeba najít nějaký český ekvivalent. V práci se pojem někdy 

ztotožňuje s pojmem platforma (str. 14
12

  … end-effector (pohyblivá platforma)), jindy 

jde o dva rozdílné pojmy (str. 15
4
 … platformy s end-effectorem) nebo se pojem end-

effector používá ve smyslu slova platforma, např. str. 681 a 69
1
.   

str. 12
8
   –     … cesty k …  Jednopísmenná předložka na konci řádku. Podobně str. 87

10
.  

str. 13
4
   –     … nadbytečným …  x  str. 13

10
   –   … redundantně …   Tato synonyma se v textu 

vyskytují velice často a znesnadňují srozumitelnost. Při prvním výskytu slova bych 

napsal redundantní (nadbytečné) viz str. 87
7
 a dále bych používal jen redundantní. 

str. 14    –     V obrázku 1 jsou anglické popisky, Obrázek 2 má dokonce anglický název. Název by 

měl být česky, jsou-li popisky anglicky, měly by být pod obrázkem přeloženy. 

Anglické popisky se vyskytují v mnoha dalších obrázcích. Obrázky výsledků jsou 

malé, mají nečitelné popisy, těžko se odlišují v nich zobrazené křivky. Je-li platforma 

čtvercová nebo trajektorie ve tvaru kružnice, je tomu třeba přizpůsobit měřítka os. 

Jinak je na obrázku obdélník (např. obr. 10, 11, 12) nebo elipsa (např. 42, 51, 52, 54).  

str. 16
19

 –     Tento minimální počet souřadnic δ je nazýván nezávislými souřadnicemi … ? 

str. 174    –      … q = (q1; q2)se zvoleným … V textu schází mezera. Opakuje se poměrně často, 

např. str. 72
2
   … y

d
(Obrázek … . 

str. 32
19

 –     … metody … mohli   ? 

str. 35
8
   –     Pochopitelně … není třeba do vyjádření kinetické energie zavádět geometrické 

parametry …  ?  ( Např. moment setrvačnosti tyče IS = ml
2
/12 .) 

str. 35
20

  –     těžiště …   správně   středu hmotnosti … ; podobně str. 531 nebo str. 54 Tabulka 5 

str. 45    –     5.2.1 Porovnání …     Porovnání čeho s čím? 

str. 468     –     Různé proměnné argumenty … lze snadno překonat …   Co je tím myšleno? 

str. 50
15

  –     … momenty sil …   správně   … silové dvojice …  

str. 51     –    V obrázku 10 (a podobně str. 79 v obrázku 51) by měly být zakresleny souřadnicové 

systémy zmiňované v následující Tabulce 4 (resp. Tabulce 9).  

str. 539    –   … společně kinematickým …   správně   … společně s kinematickým … 

str. 553    –   … Δl =2% …    Nemá zde být … Δl = ±2% … (Podobně str. 666, 71
2
, 74

5
, 78

6
 )?    

str. 5512   –   … trajektorie end-effectoru …   End-effector je těleso. Trajektorii má bod. Takže např. 

… trajektorie středu platformy … a dále definice natáčení platformy v závislosti na 

čase. 

str. 56-62  –  Některé z hodnot Δxmax nebo Δymax nebo Δφmax jsou pravděpodobně záporné, čili 

výsledky by měly být v absolutní hodnotě.  



Opět střídání pojmů. Převážně je použito „Chyba kinematiky“, ale str. 58
2
 

„Kinematická chyba“. Jde o chybu kinematického řešení. 

str. 56
2
   –     Číselně je asi srozumitelnější Δxmax = 0,01 m namísto použitého Δxmax = 1e – 2 m. 

Ostatně takto jsou hodnoty uvedeny v Tabulce 6.  

str. 634   –     … pro všechny myslitelné trajektorie …   správně   … pro všechny myslitelné 

trajektorie a všechny myslitelné rychlosti … 

str. 643   –     … v koncovém čase a na v pozicích pohonů … ? 

str. 65    –     Obrázek 26 - Z obrázku nelze nic usuzovat o trajektoriích (je třeba použít jiné měřítko 

nebo zobrazit detail. U číselných výstupů polohy platformy použít vhodné 

formátování čísel tak, aby se výsledky vešly na obrázek včetně chybějící jednotky pro 

úhel natočení platformy. Jaký je význam kružnice v níž leží platforma? 

str. 68
1 

  –     … 0.8 mm.   správně   … 0,8 mm.    

str. 68
4 

  –     Pro souřadnici y … je situace zcela shodná.   V čem se souřadnice x a y shodují?    

str. 71
7 

  –     … i detail osy y, …   Osy grafu jsou „position error …“ a „time ...“.     

str. 81
1

    –     … Důvodem je částečně prošetřit …   Co je tím myšleno? 

str. 83
3
   –     … maximální chyby …   správně   … maximální chyby v absolutní hodnotě … ; 

podobně str. 83
5
 

 

Dotazy k rozpravě 

 str. 555 – Ze simulačních výsledků … Nemůže být výraznější závislost na parametrech 

kinematického modelu l způsobena volbou pohybu platformy? Mohl byste, prosím, ověřit, 

že k podobnému závěru dospějete i při předepsaném natáčení platformy, ale hlavně při 

podstatně větších rychlostech pohybu nebo za předpokladu prudkého zrychlování či 

zpomalování pohybů platformy (včetně pohybu natáčení platformy)? 

 str. 634    Vysvětlete, prosím, zda se nějak bude lišit přesnost řízeného pohybu platformy, 

pokud provedete nastavení parametrů řízení jen na jediný konkrétní pohyb platformy (jak 

to řešíte v disertační práci) nebo nastavení parametrů řízení pro všechny myslitelné 

trajektorie a všechny myslitelné rychlosti.  

 str. 661     Zdá se, že největší překážkou přesnosti klouzavého řízení, kterou jste objevil, 

jsou chyby výpočtu dopředné kinematické úlohy. V práci jste potvrdil tento vliv umělým 

snižováním chyb geometrických rozměrů. Je otázka, zda se při zvýšené dynamice pohybů 

platformy neobjeví ještě další problémy. Máte nějaké nápady, jak reálně zpřesnit výpočty 

dopředné kinematické úlohy?  

 Z hlediska formulace obecných závěrů k presentované metodě by asi mělo být provedeno 

daleko více simulací. Rozhodně by měl být lépe zmapován celý pracovní prostor a také 

zkoumán vliv rychlostí pohybů. Jsou již nějaké další výsledky? Zkoušel jste metodu použít 

pro řízení platformy v prostoru? 

 

Závěr 

 Předložená doktorská disertační práce řeší aktuální téma. S výše uvedenými drobnými 

námitkami práce splnila deklarované cíle i nároky na odbornou, jazykovou a formální úroveň. 

Společně s dalšími publikacemi doktoranda přispívá k rozvoji poznání v oblasti řízení 

redundantních paralelních mechanismů. Autor předloženou prací jednoznačně prokázal schopnost 

vědecky pracovat, dosáhl pozoruhodných výsledků, a proto  

 

 disertační práci Ing. Františka Procházky doporučuji k obhajobě. 
 

 

 

 

 V Praze dne 13.12.2020                                                                    Doc. Ing. Václav Bauma, CSc.

          


