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Okruhy odborné rozpravy u SZZ 
Magisterský studijní program – N2301 Strojní inženýrství 

Obor: Výrobní systémy a procesy   Zaměření: Automatizované systémy řízení 

1. Popis dynamických systémů: diferenciální rovnice, obrazový přenos, přechodová a impulzní funkce, 

zesílení, časové konstanty, vliv kořenů na dynamické chování soustavy; rozdělení dynamických 

soustav; využití Laplaceovy transformace. 

2. Frekvenční analýza: frekvenční přenos, frekvenční charakteristika v komplexní rovině, frekvenční 

charakteristika v logaritmických souřadnicích, frekvenční charakteristika soustav statických a 

astatických soustav, vliv dopravního zpoždění na tvar frekvenční charakteristiky; způsob měření 

frekvenčních charakteristik. 

3. Rozvětvené obvody; způsoby získání celkového obrazového přenosu obvodu. 

4. Stabilita systému, nutná a postačující podmínka stability systému, vliv kořenů na stabilitu, algebraická 

a frekvenční kritéria stability. 

5. Automatizace, ovládání, řízení; uzavřený regulační obvod, zpětná vazba, typy poruch, obrazový 

přenos regulačního obvodu; rozdělení regulátorů. 

6. Regulační obvody s dvoupolohovými a třípolohovými regulátory; opatření ke zkvalitnění regulačního 

pochodu. 

7. Regulátor PID: diferenciální rovnice, obrazový přenos, jeho vlastnosti, přechodová a frekvenční 

charakteristika PID regulátoru. 

8. Seřízení regulátoru PID, vliv jednotlivých složek na průběh regulačního pochodu; oblast stability PID 

regulátoru. 

9. Experimentální a empirické metody seřízení regulátoru PID; integrální kritéria jakosti regulačního 

pochodu, seřízení podle těchto kritérií. 

10. Z-transformace, základní vlastnosti; diskrétní popis systému, diferenční rovnice a její řešení; 

bilineární transformace, stabilita diskrétního systému. 

11. Řešení soustav lineárních algebraických rovnic normálních a přeurčených; prostředky lineární 

algebry, metoda nejmenších čtverců. 

12. Matlab-Simulink: maticový počet v prostředí Matlab, řešení soustav lineárních algebraických rovnic; 

tvorba skriptů; numerická derivace a integrace; numerické řešení soustav lineárních diferenciálních 

rovnic. 

13. Matlab-Simulink: Simulační prostředky pro simulace chování dynamických soustav, metoda snižování 

řádu derivace, metoda postupné integrace, přepočet počátečních podmínek. 

14. Způsoby získání popisu dynamického systému, matematickofyzikální analýza, identifikace; měření 

přechodových a impulzních charakteristik; aproximace charakteristik; redukce řádu systému; statická 

charakteristika, linearizace; identifikace souřadnic přechodové a impulzní funkce.   

15. Metody identifikace on-line a off-line, použitelné průběžné metody a filtry; používané typy modelů 

při identifikaci.  

16. Základní algoritmy rastrové grafiky, rasterizace úsečky, kružnice a elipsy; ořezávání a vyplňování 

polygonů. 

17. Křivky počítačové grafiky, explicitní, implicitní a parametrické vyjádření; křivka Fergusonova, 

Coonsova, Bezierova; Parametrické plochy a jejich vyjádření; plocha Fergusonova, přímková, 

Bezierova, Coonsova.   
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18. Geometrické modelování, reprezentace 3D objektů, hraniční reprezentace, oktantový strom, 

konstruktivní geometrie těles; základní ztvárnění prostorové scény, promítací metody, stínování; 

barevné modely.   

19. Algebraická specifikace abstraktních datových typů zásobník a jeho použití; rekurze a rekurzivní 

algoritmy; fronty, seznamy a jejich použití; kódování dat. Stromy a jejich použití; grafy a jejich použití, 

tok sítí; tabulky, třídění dat. 

20. Měřicí členy, měřicí řetězec, snímače a jejich vlastnosti; unifikovaný signál, stupeň krytí;  

21. Měření fyzikálních veličin, snímače polohy, rychlosti, zrychlení, síly, momentu, tlaku, teploty, výšky 

hladiny. 

22. Průmyslové sítě; způsob komunikace v sítích.  

23. Členy pro logické řízení, základní logické funkce a logické členy, analýza a syntéza logických funkcí a 

jejich realizace; limitní snímače; koncové snímače; relé, časové relé.  

24. Analogové zpracování signálů, operační zesilovače a jejich vlastnosti, základní zapojení s operačními 

zesilovači; filtrační členy; realizace ústřední členů spojitých regulátorů. 

25. PLC systémy; jejich typické vlastnosti, rozdíly oproti PC; pracovní cyklus PLC; způsoby programování 

PLC; stavový automat a jeho vlastnosti.    

26. Elektrické pohony, stejnosměrné, střídavé, krokové motory  a jejich řízení; regulační orgány, ventily, 

klapky atd. 

27. Programovací jazyk C a C++; základní konstrukce jazyka, řízení toku běhu programu; operátory; 

uživatelské funkce; základní datové typy; strukturované datové typy; datový typ ukazatel; přidělování 

paměti, dynamická alokace a dealokace paměti; ukazatel na funkci; makra, podmíněný překlad; 

uživatelské knihovny. 

28. Tvorba webových aplikací, metody odesílání a zpracování formulářů, rozdíly mezi nimi, přístup 

k hodnotám uvnitř skriptu PHP. 

29. Databázové systémy; Způsob komunikace mezi PHP skriptem a databázovým serverem; object 

SESSION důvod použití a výhody oproti jiným metodám. 

30. Umělé neuronové sítě, vícevrstvé neuronové sítě, trénování sítí; topologie, pracovní fáze a aplikační 

oblasti neuronových sítí. 

 

 

 

 

 

  


