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Názov/téma dizertačnej práce: Aplikácia PLC riadenia synchrónneho motora pri 
hodnotení viskózno-elastických vlastností 
materiálov 

Názov témy v anglickom jazyku: Application of PLC control of synchronous engine at 
the evaluation of viscoelastic properties of 
materials 

Aktuálne riešené výskumné projekty 
školiteľa:  

Kvalitatívne parametre biomateriálov (VEGA 
1/0803/20) 

Tézy navrhovanej témy: 

Je potrebné selektovať a rozpracovať teóriu merania viskózno-elastických vlastností materiálov  
namáhaných na ťah a na tlak metódou merania creepu a metódou merania relaxačného času 
a následne realizovať PLC riadenie textúrometra s príslušnou softvérovou podporou. Je potrebné 
realizovať meranie viskózno-elastických vlastností materiálov a identifikovať vhodný viskózno-
elastický model: Maxwell, Kelvin – Voigt, Burgers alebo zovšeobecnený model. 

Metóda creepu predpokladá vytvorenie teórie riadenia, ktoré pri konštantnej sile umožní merať 
zmenu deformácie v závislosti od času. 

Relaxačná metóda predpokladá vytvorenie teórie a riadenia, ktoré pri konštantnej deformácii 
umožní merať zmenu napätia v závislosti od času. 

 

Zdôvodnenie potreby riešenia navrhovanej témy z vedeckého a spoločenského hľadiska: 

Rozvoj poznatkov v uplatnení synchrónneho motora a PLC riadenia s teóriou viskoelasticity umožní 
získať nové poznatky o mechanických vlastnostiach najmä biomateriálov a mäkkých alebo krehkých 
materiálov, pretože poznanie viskózno-elastických vlastností predstavuje vyššiu vedomostnú 
úroveň v porovnaní s meraním statických vlastností materiálov. Skonštruovaným zariadením bude 
možné hodnotiť ľubovoľné biomateriály, mäkké a krehké materiály do zaťaženia 1000 N. Poznatky 
umožnia interdisciplinárnu vedeckú aplikáciu techniky, elektroniky a informatiky v materiálových 
vedách. 

Požiadavky na uchádzačov:  

Skúsenosti s automatizáciou riadenia pomocou PLC prvkov, skúsenosti s programovaním PLC, 
skúsenosti s programovaním v C, C++, skúsenosti so softvérom MKP ( napr. Linuxové aplikácie, 
komerčné aplikácie: Comsol,  SolidWorks - simulácie), záujem o fyzikálnu teóriu a matematiku. 

 
 
 
 



 

Študijný odbor: Strojárstvo 

Študijný  program: Riadiace systémy vo výrobnej technike   

Forma štúdia: denná 

Tituly, meno a priezvisko školiteľa: doc. Ing. Martin Olejár, PhD. 

Odborné pracovisko školiteľa: Katedra elektrotechniky, automatizácie 
a informatiky 

Meno školiteľa špecialistu: prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD. 

Odborné pracovisko špecialistu Katedra elektrotechniky, automatizácie 
a informatiky 

Názov/téma dizertačnej práce: Využitie strojového učenia na riadenie 
autonómnych mobilných robotov v podmienkach 
poľnohospodárskej výroby. 

Názov témy v anglickom jazyku: Utilization of machine learning for control of 
autonomous mobile robots under the conditions of 
agricultural production. 

Aktuálne riešené výskumné projekty 
školiteľa:  

VEGA (1/0720/18) - Výskum alternatívnych 
navigačných algoritmov na riadenie autonómnych 
robotov v rastlinnej výrobe 

Tézy navrhovanej témy:  

Cieľom dizertačnej práce je nájsť možnosti využitia strojového učenia na riadenie autonómnych 
mobilných robotov využívaných v poľnohospodárstve. Doktorand navrhne fuzzy riadiace algoritmy 
pre rôzne typy kinematík mobilných robotov a zhodnotí ich kvalitu riadenia na základe rôznych 
kvantitatívnych ukazovateľov. Následne navrhne adaptabilný algoritmus fuzzy riadenia  založený na 
základe strojového učenia s cieľom zlepšiť parametre kritérií riadenia mobilných robotov. Uvedená 
problematika je predmetom výskumu excelentných výskumných centier po celom svete, doposiaľ 
však nie sú dosiahnuté uspokojivé výsledky hlavne oblasti poľnohospodárskej výroby. 

Zdôvodnenie potreby riešenia navrhovanej témy z vedeckého a spoločenského hľadiska: 

Aplikácia inteligentných riadiacich algoritmov v oblasti autonómnej mobilnej robotiky umožňuje 
efektívne riadenie mobilných robotov s minimálnou možnou chybou. Jedným z týchto algoritmov je 
fuzzy logika, ktorú je možné použiť k dosiahnutiu presnejšej navigácie a kvalitnejšiemu riadeniu 
mobilného robota. Hlavnou prednosťou fuzzy riadenia je popri relatívne jednoduchému nastaveniu 
regulátora predovšetkým to, že táto metóda je schopná riadiť viacero veličín súčasne, čím získava 
výhodu použitia oproti klasickým riadiacim metódam. Využitie strojového učenia na zlepšenie fuzzy 
riadenia je v prípade riadenia autonómnych mobilných robotov v podmienkach poľnohospodárskej 
výroby nevyhnutné, vzhľadom na vysokú mieru nehomogenity prostredia, v ktorom sa pohybuje. 

Požiadavky na uchádzačov:  

- aktívna znalosť anglického jazyka,  

- záujem o zahraničnú spoluprácu a riešenie danej problematiky vo vyspelých krajinách,  

- technická kreativita, záujem o programovanie a modelovanie dynamických systémov. 
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Aktuálne riešené výskumné projekty 
školiteľa:  

Výskum alternatívnych navigačných algoritmov na 
riadenie autonómnych robotov v rastlinnej výrobe 
– VEGA1/0720/18 
Therapeutic effects of Apitherapy in Higher 
Education, 2017-1-TR01-KA203-045990 
Hodnotenie zdravotného stavu ekosystému, OP 
Výskum a inovácie, 313011B682 

Tézy navrhovanej témy: 

Práca bude zameraná na rušivé vplyvy pri meraní polohy zvierat pomocou ultrazvukových vĺn. 
Po analýze všetkých vplyvov na meranie budú vybrané najvýznamnejšie z nich a následne 
modelované. Modely budú identifikované  s reálnymi podmienkami s využitím metódy simulovanej 
identifikácie. Medzi základné rušivé vplyvy môžeme zaradiť sklon odrazovej plochy zvieraťa, odrazy 
od konštrukcií v monitorovanom priestore a pohltivosť ultrazvukových vĺn meraným objektom. 
V súčasnosti je vyrobený patentovaný prototyp zariadenia, ktorý umožňuje skúmať všetky 
spomenuté vplyvy čo do času odozvy a poklesu amplitúdy vlny. 

Zdôvodnenie potreby riešenia navrhovanej témy z vedeckého a spoločenského hľadiska: 

Frekvencia zalíhania a dĺžka jednotlivých intervalov odpočinku zvierat je preto dôležitým prejavom 
stupňa pohodlia, ako i zdravotného stavu ustajnených zvierat s priamou nadväznosťou na úžitkové 
parametre. Samotnú dojnosť okrem kvality kŕmenia a napájania zvierat môžu ovplyvniť aj technické 
parametre ustajňovacích prvkov maštalí a mikroklíma spolu so stavom znečistenia prostredia. 
V chovateľskej praxi je dôležité vysledovať hlavne tie parametre, ktoré dokáže chovateľ zlepšiť 
a pomôžu welfare, resp. produktivite dojníc. K tomu je potrebné meranie aktivít pred zamýšľanou 
zmenou a meranie stavu po úprave technických parametrov v objekte.  

Zo spoločenského hľadiska môžu výsledky projektu významne prispieť k autonómnosti záznamu bez 
potreby ľudskej práce. V súčasných systémoch je človek stále prítomný ako kontrolný mechanizmus. 

Požiadavky na uchádzačov:  

Znalosť programovania v MS Visual Studio C#, modelovanie v MicroCap, základy MatLab, základy 
programovania v Keil uVision a jazyku C, dorbá znalosť elektronických obvodov, matematiky 
a fyziky.  

 


