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Oponentský posudek disertační práce 

„Robustní řízení redundantních paralelních mechanismů“ 

vypracované Ing. Františkem Procházkou 

 
 
O tento posudek jsem byl požádán proděkanem pro VVČ FS ČVUT prof. Ing. Tomášem Jiroutem, 
Ph.D. dopisem ze dne 30.10.2020.  
 

Práce se zabývá problematikou řízení redundantních paralelních mechanismů, a to především za 
situace, kdy není znám přesný model příslušného mechanismu. Neurčitost modelu přitom úzce 
souvisí právě se zmíněnou redundantností, protože se do ní promítá zejména nepřesná znalost 
parametrů geometrických vazeb mezi proměnnými. Po úvodu do problematiky a popisu některých 
dříve dosažených výsledků se práce věnuje zejména problematice modelování a popisu neurčitostí 
a take návrhu robustního řízení pomocí metodiky tzv. “sliding mode control”, volně přeloženo jako 
klouzavé řízení. Navržené metody jsou pak simulačně ověřovány. 
 

První část podrobného hodnocení práce je členěna dle doporučení uvedeném v žádosti. 
 

1. Dosažení v disertaci stanoveného cíle. Cíle práce byly vytýčeny následovně: 
 

- Stanovit dostatečně podrobný model paralelních mechanism s nadbytečným počtem pohonů, 
který dokáže zahrnout vliv nepřesnosti modelu konkrétního mechanismu. 
- Podrobně vyšetřit vliv nepřesnosti pro kvantitativní hodnocení přesnosti modelu. 
- Navrhnout dostatečně robustní řízení, jež nebude trpět nepřesnostmi modelu ve zpětné vazbě a 
zákon řízení nebude rozlišovat mezi redundantními pohony. 
- Navržené řízení odzkoušet na vhodných příkladech paralelních mechanismů s nadbytečným 
počtem pohonů. 
 

Stanovené cíle byly v zásadě splněny a přehledně představeny, přičemž členění práce na kapitoly 
cílům odpovídá a umožňuje jejich přehledné vyhodnocení. Jako specialista spíše na matematickou 
stránku práce, a také na aspekty z teorie a aplikací metod nelineárního řízení, nedokáži plně 
posoudit ambicióznost cílů a skutečný přínos jejich naplnění z pohledu oboru mechaniky tuhých a 
poddajných těles a prostředí. Subjektivně mi připadají poněkud přímočaré, jednoduše kombinující 
dohromady známé postupy. Z pohledu teorie řízení mne zaujal výsledek popsaný vzorcem (5.16), 
je škoda, že je uveden bez důkazu, na který je jen odkázáno na práci, jejímž spoluautorem je i 
předkladatel disertace. Domnívám se, že je to i formální nedostatek práce, která by měla důkaz 
obsahovat, neboť práce je předkládána v plnohodnotné formě, není to komentář k dříve 
publikovaným výsledkům. Dále mne zklamalo, že práce neobsahuje žádné experimentální 
výsledky. Protože v oblasti matematického modelování a teorie řízení použivá již známé postupy, a 
také vzhledem k oboru disertace, by byly experimenty žádoucí. Tím spíše, že právě kouzavé řízení 
je typickým příkladem konceptu, který funguje výborně teoreticky a v simulacích, zatímco při 
implementaci často vyvolává řadu problémů. Např. zmiňovaný “chattering” nelze tak jednoduše 
obejít jen pouhou náhradou funkce signum, jako na obrázku č. 7. Na obrázku je totiž spojitě 
diferencovatelná funkce, takže konvergence na kluznou plochu bude trvat nekonečně dlouho a 
nelze tedy ani použít argument konvergence podél kluzné plochy. To lze jen u nespojitého řízení, 
díky kterému “narazí” trajektorie na kluznou plochu v konečném čase, a po té přejde v řešení 
Fillipovova typu klouzajícího přesně po ploše asymptoticky do požadovaného ekvilibria. U 
nespojitéto řešení je tak teoretický důkaz konvergence jednoduchý, za to implementační aspekty 
kritické. Frekvence přepínání bude omezena reálnými fyzickými možnostmi pohonů a velmi 
pravděpodobně může vést ke znehodnocení teoreticky dokázané konvergenci podél kluzných 
ploch.Tedy, ani při přístupech řešících “chattering” záměnou funkce signum nespojitým 
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“hysterezním” přepínaním s určitou tolerancí, není jednoduché dokázat teoretickou konvergenci, 
neboť se trajektorie nepohybuje uvnitř kluzné plochy, ale jen v jejím vice méně blízkém okolí. Při 
záměně hladkým řízením je situace ještě složitější, je třeba celkovou konvergenci dokázat 
konstrukcí vhodné positivně definitní Ljapunovské funkce celého stavu. Jinak, i když odchylka od 
kluzné plochy nepochybně k nule konverguje, může celková trajektorie během této konvergence 
teoreticky uniknout do nekonečna v jiných komponentách.To, co je v práci nazváno Ljapunovskou 
funkcí, jí navíc ani není, neboť součtu druhých mocnin funkcí definujících kluzné plochy chybí 
právě positivní definitnost vzhledem k celému stavu. Ale i kdyby se podařilo konvergenci dokázat, 
bylo by stejně nesprávné takové řízení označit jako “sliding mode”, neboť se jedná o spojitě 
diferencovatelnou zpětnou vazbu. Situace je pak ještě problematičtější, když jsou uvažovány 
nepřesnosti, při jejichž kompenzaci bývá nespojitý charakter klasického sliding mode přístupu 
klíčový.  Podmínky kvantifikující vztah velikosti neurčitostí a zesílení by měly být právě prověřeny 
experimenty, budou totiž prostě dány praktickými okolnostmi a je otázka nakolik jsou různé 
teoretické omezující podmínky realistické. Jinými slovy, implementační problémy klouzavého řízení 
byly odstraněny jeho náhradou něčím, co kouzavým řízením není, a to vlastně bez exaktního 
matematického důkazu konvergence. Shrnuto, v teoreticko-simulační rovině lze jen stěží očekávat 
zásadní průlom v jedné z publikačně a citačně nejpokrytější oblasti návrhu řízení, tj.  “sliding mode 
control”. Zatímco jakákoliv, i jen částečně úspěšná, experimentální implementace by vědeckou-
výzkumnou komunitu (zejména oboru teorie řízení) jistě velmi zaujala. Jakkoliv i samy simulační 
výsledky vypadají zajímavě, a snaží se implementační aspekty předvídat specifikací možných 
nepřesností a analýzou jejich vlivu a jsou tedy jistě přínosné. 
 

2. Úroveň rozboru současného stavu problematiky. Tento rozbor je obsahem Kapitoly 2, je 
přehledný a dostatečně podrobný. Trochu mne jen zaráží, že citované práce jsou spiše staršího 
data. Nevím, zda opravdu v nedávné době na podobné téma nikdo nic nepublikoval. Jelikož je 
“sliding mode control” označován za jeden z klíčových přístupů práce, je škoda, že autor nezná 
žádnou z mnoha monografií, či přehledových článků skutečných zakladatelů a tvůrců rozvíjejících 
tento obor, jako jsou V. Utkin, či ze současnější generace Leonid Fridman (viz 
http://www.researcherid.com/rid/T-6986-2018). Disertace cituje jen práce, které již samy tento 
přístup odněkud převzaly. Jak bylo vysvětleno výše, klasický nespojitý “sliding mode control” trpí 
řadou praktických nedostatků. Již delší dobu se proto prosazuje tzv. “higher-order sliding mode 
control”, tzv. “super-twisting algorithm”, apod., které odstraňují potřebu nespojitého přepínání 
zásadním způsobem, např. je využito fraktální mocniny, tedy nehladké spojité funkce, a tím i 
spojité řízení dokáže dostat trajektorii na kluznou plochu v konečném čase.  
 

3. Teoretický přínos disertační práce.  Za možný teoretický přínos práce je možné považovat 
autorem popsaný systematický přístup k popisu možných neurčitostí a nepřesností matematického 
modelu založeném na stanovení jak nepřesností vyplývajících z “vyřešení” holonomních omezení 
při nepřesně měřených proměnných a parametricky neurčitých rovnic pro tato omezení, tak i 
nepřesností různých hmotnostních parametrů. Dále simulační úspěšné vyzkoušení některých 
řídících algoritmů, které jsou originální adaptací známých obecných postupů na případ 
redundantně aktuovaných systémů, byť exaktní matematické důkazy v práci nejsou. 
 

4. Praktický přínos disertační práce.  Je zatím jen nepřímý, práce naznačuje potenciál 
zvolených metod pro praktické využití, nicméně otevřených otázek je vice, než těch dořešených. 
Opět si myslím, že absence reálných experimentů je zde nedostatkem. Bylo by zajímavé znát 
názor odborníků z praxe, zda jsou schopni použít Kapitolu 4 k tomu, aby popsali u svého reálně-
aplikačního problému model a jeho nepřesnost dle metodiky odvozené v disertaci čistě na základě 
textu této kapitoly. V této souvislosti je třeba upozornit také na to, že i simulační experimenty jsou 
provedeny jen pro dva poměrně jednoduché (z pohledu skutečné aplikační praxe) příklady. 
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5. Vhodnost použitých metod řešení a způsob, jak byly aplikovány. Použité metody jsou 
adekvátní, popis pomocí Lagrangeovských rovnic je standardní, klouzavé řízení má jistě potenciál 
řešit vliv neurčitostí. Celkově byly metody použity správně, klouzavé řízení mohlo být použito i 
aktuálnější podobě.  
 

6. Přes uvedené výhrady je možné konstatovat, že doktorand nesporně prokázal odpovídající 
znalosti v oboru disertační práce. Výhrady ke znalostem aktuální literatury se totiž týkaly oblastí 
souvisejících s oborem disertace, nicméně, do ní, dle mého názoru, přímo nespadajících.  
 

7. Formální úroveň práce. Je přijatelná, s drobnými výhradami uvedenými výše a i dále v tomto 
posudku. Zvolené členění je přehledné a odpovídající obsahu, cíle jsou jasně stanoveny a 
vyhodnoceny. 
 
Další připomínky, doporučení a otázky k předložené práci: 
 

1. Obrázky 1,2,3 obsahují uvnitř popis v angličtině a jsou zřejmě odněkud okopírovány. 
Jednak to komplikuje úvodní orientaci čtenáře, jednak i kvalita obrázků by byla lepší, kdyby 
je autor vytvořil přímo pro potřeby této práce.  

2. Není jasné, jakým systémem je seznam citovaných publikací seřazen, není to ani 
abecedně, ani v pořadí, jak se citace objevují. 

3. Trochu nejasná je poznámka na konci strany 16 ohledně toho, co je kinematický, a co 
dynamický popis. Zrychlení asi již patří do dynamického popisu a vztah (2.2) je v zásadě již 
vše, co od kinematického popisu očekáváme, takže není jasné, co je míněno jeho 
“zbytkem”. To, že (2.2) implikuje omezení na rychlosti, je zřejmé, a je možné je automaticky 
vnímat jako dané vztahem (2.2). Myslím, že na jiných místech práce to takto autor i vnímá, 
tj. píše o vztazích mezi prostorovými proměnnými jako o kinematice, což je srozumitelné a 
přijatelné. 

4. V řádce č. 6 oddílu 2.2.3 by měla být proměnná q2 jasněji zavedena, tj., první věta 
posledního odstavce str. 17 by se měla objevit dříve. 

5. Nikde není vysvětleno, co znamená tečka (úplná časová derivace) nad funkcí souřadnic. 
Např. ve vztahu (2.11). Samozřejmě, je to široce známo, ale v práci jsou v seznamu 
značení jasně zavedeny i mnohem triviálnější věci. 

6. Terminologicky není úplně přesné hovořit o obecných souřadnicích jak závislých, tak 
nezávislých. V klasické mechanice, ale i matematice, jsou obecnými souřadnicemi vždy 
myšleny nezávislé proměnné v počtu odpovídajícím stupňům volnosti, či prostě kvantity 
vzájemně jednoznačně odpovídající možným bodům, konfiguracím, apod. Raději bych tedy 
volil pro q termín “proměnné”, a termín souřadnice si ponechal jen pro q2.  

7. Zmíněný “redundantně nedostatečně poháněný” je podle mého názoru možný jen v 
případě hodnosti matice M menší než počet akčních členů, anebo nevhodné volby q2. 
První vlastnost není explicitně vyloučena, i když z kontextu se zdá, že je předpokládána.   

8. Jsou horní meze neurčitostí v (5.12) závislé na všech argumentech, anebo jsou to 
konstanty? Tyto meze jsou tam uvedeny s argumenty. Později v (5.13) jsou uvedeny bez 
argumentů. 

9. Nejsem si jist, zda lze tvrdit, jako na konci str. 28, že vznik parazitické zpětné vazby je 
charakteristickou vlastností redundantně poháněných mechanismů. Např. v příkladu 
rovinného 4RRR mechanismu by k této situaci došlo i při vynechání pohonu M15, čímž by 
se mechanismus stal plně a neredundantně aktuovaným.  Nicméně, pro dynamický model 
jsou použity 3 proměnné end-effectoru, které musí být z přímo aktuovaných úhlů dopočteny 
přes nepřesné geometrické vazby, takže momenty pohonů pak budou násobeny členem 
obsahujícím neurčitost. Není to tedy spíše tím, že z přirozeně praktických důvodů volíme 
q2 z jiných, než přímo aktuovaných proměnných? Zde, protože end-effector je přirozeným 
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cílem řízení pohybu, a proto chceme mít jeho souřadnice jako ty nezávislé? A tedy i 
v redundantním případě by bylo možné vhodnou volbou q2 tomuto jevu předejít, anebo jej 
alespoň omezit? Volbou phi12, phi13, phi14 za q2 by totiž měla matice AT tvar (3x3) 
jednotkové matice doplněné jedním sloupcem (3x1) funkcí s nepřesnosti, ale z 12 jejích 
prvků by 9 bylo „zcela jistě“ nulami, či jedničkami.  

10. V souvislosti s předchozím bodem, můžete tedy ještě dále osvětlit, jaké jsou tedy přednosti 
toho, že poslední neurčitý sloupec a moment M15 ho násobící se snažíme také využít? 
Nabízelo by se brát M15=0, což je vlastně to řešení porušující symetrii využití pohonů, jak 
zmiňujete u PID regulace na str. 29. Také, je možné před-kompenzovat zpětnovazebně 
přesně známou část těchto sloupců pomocí M12, M13, M14, takže v něm zbydou pouze 
chybové hodnoty. Pro potřeby pseudoinverze pak bude (ATA)=(I3+1o(e2)), kde e je 
maximální chyba posledního sloupce a 1 je matice složená ze samých jedniček. I zde pak 
M15 bude slabě využit, a to pro dodatečné cíle. Jde tedy především o symetrii využití všech 
pohonů jak pro hlavní cíl řízení, tak i pro doplňkové cíle? A nikoliv využít předem zvolené 
pohony pro hlavní cíl, a zbylé pro doplňkové? 

11. Jako námět pro budoucí výzkum, nebylo by zajímavé od sebe oddělit aspekt výběru 
vhodných souřadnic q2 z pohledu cíle řízení (tj. u příkladu 4RRR souřadnice end-effector 
versus phi12, phi13, phi14) od samotného problému symetrického využití všech pohonů? 
Např., u 4RRR nejprve přejít od redundantního popisu s 11 proměnnými, 8 vazbami a 4mi 
pohony k redundantnímu popisu se 4 proměnnými phi12, phi13, phi14, phi15, jednou 
vazbou a 4 pohony, kde by matice AT byla, soudím, 4-rozměrnou jednotkovou maticí? 
Chápu, že to ne vždy může být možné, ale teoreticky by se jednalo a jakýsi „kanonicky 
redundantní“ problém, jednalo by se o plně a neredundantně aktuovaný systém, s přímo 
aktuovanými souřadnicemi, ke kterému je přidáno holonomní omezení, které z něj teprve 
činí redundantně aktuovaný. Poté, k cíli řízení danému třemi výstupními funkcemi stavu (u 
4RRR by to byly souradnice end-effectoru) by byla prostě přidána jako 4tý výstup omezující 
funkce. Vznikl by popis systému se 4mi vstupy a 4mi výstupy, přičemž dodržení omezení 
by bylo jedním z cílů řízení, tj. poslední výstup by byl řízen tak, aby byl stále nulový. Pro 
takovouto úlohu existuje řada standardních postupů v teorii nelineárního řízení. Mimo jiné, 
odhlédneme-li pro jednoduchost od nepřesností, úplná exaktní linearizace, ale i nepřesnoti 
lze v tomto konceptu zohlednit. Takový popis by se také byl jistým protipólem popisu 
podaktuovaného systému, kde exaktní linearizace je možná pouze typu vstup-výstup, 
s nulovou dynamikou o dimenzi rovné dvojnásobku stupně podaktuovanosti. 

 

Závěrem bych rád konstatoval, že mne práce i její výsledky zaujaly a přes výše uvedené výhrady ji 
považuji za přínosnou. Výsledky považuji za dostačující, alternativní návrhy jsou především 
míněny jako podněty pro další výzkum problematiky, nikoliv jako nedostatek hodnocené práce. Ta 
tedy dle mého názoru splňuje požadavky kladené na disertační práci, ať už příslušnými předpisy, 
tak i obecnými zvyklostmi. Proto rád prohlašuji, že hodnocenou práci doporučuji k obhajobě. 
 
V Praze, 20.12.2020     

                                            
 
 
 
 

 
prof. RNDr. Sergej Čelikovský, CSc. 


