
 

1/2 
 

POSUDEK OPONENTA 
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Řízení stejnosměrného motoru prostřednictvím platformy Launchpad 
F28377S  

Jméno autora: Jan Černý 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Odbor mechaniky a mechatroniky / Ústav mechaniky, biomechaniky a 

mechatroniky 
Oponent práce: Jan Pelikán 
Pracoviště oponenta práce: Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky, Fakulta strojní, ČVUT V Praze 

 
 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Jedná se o prakticky orientované zadání, kde autor cvičně pracoval s fyzickým zařízením, které může být přímo dílčím 
komponentem průmyslového systému. Elektrické pohony, mechatronika a automatizace jsou hlavní disciplíny, do kterých 
dané téma lze zařadit. Definované zadání lze hodnotit jako průměrně náročné. 

 
Splnění zadání splněno 
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. 
Autor ve svém řešení pokryl všechny body zadání.   

 
Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 
Nejdříve probíhá seznámení čtenáře s teoretickým pozadím řešené problematiky popisem stejnosměrného motoru a 
způsobu jeho řízení. Ve druhé kapitole je představen použitý hardware pro řízení motoru a potřebné softwarové 
prostředky. Dále je popsáno sestavení simulačního modelu motoru a řízení. Z popisu vyplývá, že vše bylo provedeno 
simulačně v interakci s fyzickým zařízením řídicího systému. Autor využil platformu s procesorem Texas Instruments 
TMS320F28377S, který je jádrem dnešních aplikací s průmyslovými servopohony. realizace řízení a sběr dat bylo zajištěno 
prostřednictvím Matlab -Simulink s příslušnými toolboxy. Postup řešení lze hodnotit jako správný.   

 
Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Autor v práci využívá znalosti získané během základního studia na fakultě a dále znalosti získané samostudiem firemní a 
odborné literatury. Popisy dané problematiky v úvodní časti jsou jen velmi základní, někdy neúplné a nepřesné.  V práci se 
místy objevují chyby v terminologii (např. záměna indukčnost/indukce nebo chybně čtvercový signál místo obdélníkový). 
Nadpis „Model simulačního motoru“ je spíše formální prohřešek, ale odborné úrovni práce určitě nepřidá. Výkonový 
modul, který je určený do maximálního napětí 35 V a maximálního proudu 2 A označit jako vysokonapěťový a 
vysokoproudový je nepřiměřené. Celkově lze hledisko odborné úrovně práce hodnotit známkou dobře. 

 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je psána místy ne zcela srozumitelně např. velmi stručná podkapitola 1.4.6. o kaskádním řízení. V práci je i několik 
dalších podobných momentů. U grafů chybí popisy os s jednotkami např. Obrázek 2.6  na straně 26 nebo Obrázek 4.3 na 
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straně 34, kde dále není ani dobře čitelná legenda a podobně další. Zachycené snímky obrazovek na straně 35 jsou obtížně 
čitelné, přitom je na této straně dostatek nevyužitého místa.   

 
Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
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. 
Seznam použité literatury se opírá převážně o související internetové zdroje, některé spíše populární. Bibliografické citace 
jsou provedeny v zásadě správně dle zavedených zvyklostí.  

 
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. 
Celkově se na práci pravděpodobně podepsala časová tíseň. Kapitola s názvem „Výsledky práce“ by mohla mít více popisný 
a shrnující charakter. Místo popisu všech dosažených výsledků je zde uveden pouze výsledek simulačního experimentu 
řízení polohy motoru při jediném nastavení regulátoru.  Hlavní cíle práce však byly naplněny a uvedené výsledky naznačují 
zvládnutí problematiky řízení stejnosměrného motoru pomocí předepsané platformy. 

 
 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 
Pozitivně lze na práci hodnotit schopnost autora nastudovat, implementovat a ovládnout předložené zařízení. Jedná 
se o moderní platformu, typickou pro současné mechatronické systémy. Konečným provedením laboratorních a 
simulačních experimentů autor nepochybně prokázal své schopnosti samostatně řešit aktuální technické problémy. 
Slabší stránkou je však snížená schopnost dosažené výsledky správně písemně zdokumentovat.     
 
Otázky a připomínky: 

- Můžete lépe vysvětlit obsah druhého odstavce kapitoly 2.4.6. a popsat co je „nekvalitní“ signál apod.? 
- Bylo by možné připravit a porovnat výsledky simulačního experimentu řízení polohy motoru s různými 

parametry nastavení regulace a s porovnáním dosaženého průběhu proudu rotorem motoru? 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 
 
 
 
 
 
Datum: 27.8.2021        Ing. Jan Pelikán, Ph.D. 


