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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Náročnost zadání spočívá hlavně v množství faktorů ovlivňujících výsledky řízení, které je obtížné přesně měřit.

Netriviální problém představuje samotné experimentální ladění zvolené metody.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 
4. Prezentační úroveň předložené práce 65 b. (D)
 Práce je většinou organizována vyhovujícím způsobem až na následující aspekty:

Popis v sekci 2 obsahuje zbytečné části (podrobné popisy řady komponent, které nakonec nebyly využity),
nadbytečné považuji též vysvětlování principů obecně známých prvků (PWM, box-plot grafy).

Některé prvky jsou zmíněny dříve než jsou uvedeny (např. tvary použitých tratí).

Důležité části (algoritmus mapování trati a algoritmus řízení vozidla v sekci 3.2) se mírně liší od podoby, která
byla nakonec implementována a popsána v sekci 3.3.2). Očekával bych spíše přehledné představení
nejvýkonnějších variant.

Obecně mi přijde, že řada podstatných faktů je formulována dosti vágně namísto uvedení jednoznačné definice
(např. měření ujeté vzdálenosti, konstanty X a Y, "které lze získat experimentování." nebo pojem "počítadlo
průchodů" v sekci 3.2.3). Čtenář si tak musí sám domýšlet konkrétní význam v kontextu daného problému.

5. Formální úprava technické zprávy 70 b. (C)
 Práce obsahuje poměrně dost gramatických chyb (zejména chybné interpunkce), méně překlepů.

Vyskutují se i faktické nepřesnosti, např.:
- zřejmě nereálné hodnoty otáček motorů uvedené na str. 11 (opravdu až 56000 za minutu),
- na obr. 3.13 dole chybí šipka od neplatící podmínky "Zrychlení <= 500".

6. Práce s literaturou 90 b. (A)
 Literatura je volena adekvátně řešenému tématu a na příslušných místech citována.
7. Realizační výstup 85 b. (B)
 Implementace využívá podpůrných knihoven z volně dostupného repertoáru doplňků k platformě Arduino.

Funkčnost byla předvedena ve formě videa z testovací jízdy pořízeného během řešení.

Student vyřešil netriviální problém a implementoval cílové algoritmy na základě množství experimentů, které pro
tento účel navrhl. Zpracování výsledků je pečlivé, naměřené hodnoty jsou většinou v souladu s předpoklady,
popis experimentů a komentář k výsledkům je podrobný a srozumitelný.

Za drobný nedostatek lze považovat poměrně řídce komentované zdrojové kódy.

8. Využitelnost výsledků
 Výsledky jsou využitelné pro další studium řízení soutěžních modelů na autodráhách, případně dále uplatnitelné

pro účast v relevantních soutěžích.
9. Otázky k obhajobě
 1. Jak přesně probíhalo rozpoznání ujetých kol? Pouze na základě ujeté vzdálenosti nebo bylo doplněno jiným

senzorem?
2. Co přesně znamenají hodnoty ve strukturách mapujících dráhu na obr. 3.5 (str. 24)?
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3. Co si myslíte o možnosti náhrad brzdění jízdou setrvačností v místech, kde by to bylo vhodné (např. méně
prudké zatáčky)?

10. Souhrnné hodnocení 75 b. dobře (C)
 S přihlédnutím k náročnosti zadání a zdařilému realizačnímu výstupu hodnotím celkově práci stupněm C

vzhledem k řadě nedostatků v textové části.

 

Prohlášení: Uděluji VUT v Brně souhlas ke zveřejnění tohoto posudku v listinné i elektronické formě.

  
V Brně dne: 9. června 2020

 Bidlo Michal, Ing., Ph.D.
oponent
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