
Za celé obdobie výskumu metód adaptívneho riadenia sa na na�om
kni�nom trhu objavilo v slovenskom alebo èeskom jazyku len nie-
ko¾ko kni�ných, z dne�ného odborného h¾adiska u� star�ích pub-
likácií, ktoré boli venované tejto stále aktuálnej a intenzívne sa roz-
víjajúcej disciplíne automatického riadenia. Preto u� samotný fakt,
�e sa opä� po dlh�om èase dostáva do rúk odbornej verejnosti no-
vá kni�ná publikácia venovaná tejto tematike, je potrebné hodnoti�
ako pozitívny prínos. Monografia je napísaná v èeskom jazyku a vo
svojom pomerne útlom rozsahu � na 242 stranách � poskytuje èi-
tate¾ovi nielen dobrý preh¾ad o súèasnom stave problematiky, ale
vyznaèuje sa i maximálnou snahou autorov sprístupni� priemysel-
nej praxi celú jednu skupinu adaptívnych riadiacich algoritmov.
Ide o skupinu algoritmov pre tzv. samoèinne sa nastavujúce regu-
látory, zalo�ené na priebe�nej identifikácii riadeného procesu, kto-
ré u� dlh�iu dobu reprezentujú jeden z hlavných smerov rozvoja
v adaptívnom riadení.

Predlo�ená kni�ná monografia je èlenená do �iestich kapitol, ktoré
jednotliví èlenovia autorského kolektívu vytvorili väè�inou osobit-
ne. Po struènej úvodnej kapitole naznaèujúcej cie¾ publikácie, sa
druhá kapitola venuje formulácii a klasifikácii adaptívnych riadia-
cich systémov, ich blokovej a vnútornej �truktúre. Podrobnej�ie sa
zameriava na triedu samoèinne sa nastavujúcich regulátorov
(STC), predstavuje ich algoritmickú �truktúru a definuje ich zjed-
nodu�ené rie�enie na báze separácie identifikácie a riadenia.
Struène referuje o adaptívnych systémoch s referenèným mode-
lom a heuristickych prístupoch. Tretia kapitola sa zameriava na
problémy modelovania a identifikácie. Na popis dynamiky procesu
a jeho okolia vyberá osvedèené stochastické modely typu ARMAX
a ARX. Pri odhade ich parametrov uvádza rekurzívnu metódu naj-
men�ích �tvorcov s poukázaním na moderné robustné výpoètové
formy vyu�ívajúce numerické filtre. Nehladiac na skutoènos�, �e
uvedená problematika je miestami podávaná a� príli� struène z po-
h¾adu jej k¾úèového postavenia pri návrhu regulátora STC, obsa-
huje táto kapitola pre èitate¾a celý rad u�itoèných poznámok, napr.
ako vyu�i� dostupné apriórne informácie o procese pri stanovova-
ní poèiatoèného odhadu parametrov, ako postupova� pri sledovaní
èasovo premenlivých systémov a pod.

Nasledujúce kapitoly 4., 5. a 6. hovoria o metódach návrhu riadia-
cich èastí regulátorov STC. Vzh¾adom na svoj rozsah tvoria vlast-
nú podstatu publikácie a predstavujú väè�inou pôvodný prínos au-
torov. Sú usporiadané tak, aby èitate¾a viedli od jednoduch�ích
rie�ení k v�eobecnej�ím. �tvrtá kapitola je celá venovaná metódam
návrhu jednoduchých adaptívnych regulátorov na báze tradièného
riadiaceho zákona PID, ktorý má dosia¾ v praxi stále najväè�ie
uplatnenie. Piata kapitola, na rozdiel od viac-menej klasických po-
stupov predo�lej kapitoly, predkladá ove¾a �ir�ie mo�nosti návrhu
praktických regulátorov STC na báze moderných algebraických
metód syntézy riadenia. Posledná, �iesta kapitola knihy sa zaobe-
rá návrhom adaptívnych regulátorov pod¾a minimalizácie kvadra-
tického kritéria riadenia (LQ regulátory). Z aplikaèného h¾adiska
podáva kvalitnú a ucelenú analýzu tohto teoreticky dobre známe-
ho prístupu. Na rozdiel od predo�lých dvoch kapitol tu nie je pr-
voradá jednoduchos� vz�ahov definujúcich riadiace zákony, ale
komplexnos� a univerzálnos� rie�enia so snahou autora maximálne
zoh¾adni� diferencie medzi teoretickými východiskami a reálnou
praxou. Tomuto cie¾u je podriadené èlenenie kapitoly.

V monografii predlo�ené algoritmy sú spracované ako toolboxy
v programovom systéme Matlab-Simulink. Za istý nedostatok z po-
h¾adu èitate¾a je mo�né pova�ova� skutoènos�, �e v jednotlivých
toolboxoch sú vlastnosti navrhovaných algoritmov demon�trované
na rôznych skupinách sústav, èím vzájomné porovnanie algorit-
mov sa stáva menej prieh¾adným. Po formálnej stránke sa v knihe
vyskytuje nieko¾ko drobných omylov v oznaèení velièín a rovníc,
èo v�ak nezni�uje zrozumite¾nos� a èitate¾nos� textu. Predlo�ená
publikácia je jednoznaène prínosom nielen pre pracovníkov prie-
myselnej praxe zaoberajúcich sa implementáciou moderných me-
tód riadenia, ale aj pre �tudentov in�inierskeho a doktorandského
�túdia technických univerzít.
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