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Slovní hodnocení:

Předložená  práce  je  rozdělena  do  čtyř  základních  částí.  V  teoretickém  rozboru  je   přehled   principů   měření
fyzikálních veličin, které budou  sledovány  v  navrhovaném  zařízení.  Další  části  představují  vlastní  návrh  zařízení,
kalibraci použitých snímačů fyzikálních veličin a  popis  uživatelského  rozhraní.  Navržené  řešení  vychází  jednak  z
obvyklých  požadavků  na  kontrolu  provozních  veličin  osobního  automobilu  a  jednak  z  požadavků  na  sledování
veličin  luxusnějších,  případně  sportovních   vozidel.   Ke   snímání   potřebných   fyzikálních   veličin   jsou   využity
standardně vyráběné snímače.  Jedná  se  o  kombinaci  snímačů  s  analogovým  a  digitálním  výstupem.  Výstupní
údaje  jsou  zpracovány  mikrokontrolérem  Atmel  a  po  vyhodnocení  jsou  data  přenesena   do   modulu   displeje.
Zobrazení údajů na displeji i údajů protikolizního sytému je pro uživatele přehledné.
Mám některé připomínky, které budou  možná užitečné pro další vývoj zařízení.
a) Je otázkou, jestli všechny zjištěné údaje jsou pro uživatele  užitečné  –  např.  měření  teploty  oleje  v  převodovce
pro cestovní vozy.
b) Upozornění na výměnu oleje, je asi podle ujetých kilometrů. To může být  pro  každé  vozidlo  a  olej  jiné,  a  dosti
rozdílné.
c) Upozornění na pokles napětí  palubní sítě pod 12 V je asi vhodné upravit, protože  12  V  je  již  nejméně  1  V  pod
běžným provozním napětím a může dojít k závadám v činnosti řídící elektroniky.
d)  Rozsah  měření  tlaku  mazacího  oleje  by  měl  být  větší,  hlavně  k  nižším  hodnotám   –   má-li   být   zařízení
univerzálnější.
Práce je pečlivě graficky zpracovaná, až  na  označení  tabulek  v  příloze.  Zmíněné  poznámky  zásadně  neovlivňují
kvalitu práce.

1)  Vzhledem k velkému počtu snímaných veličin by  bylo  možně  výrazně  zpřesnit  upozornění  na  termín  výměny
oleje. Jak by se to dalo provést a které měřené veličiny by bylo vhodné k tomu  využít?  Jak  by  mohlo  vypadat  dílčí
blokové schéma pro toto řešení ?
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