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Příloha č. 2

Posudek oponenta na bakalářskou práci

na p.: Lukáše Petrželu,

který vypracoval bakalářskou práci na téma: Aplikace senzorů pracujících v oblasti 
milimetrových vln v zabezpečovací technice

Student splnil požadavky zadání práce v celkovém rozsahu. 

Principy a techniky radarové technologie stručně popisuje v úvodní části práce v rozsahu potřebném pro 
realizaci požadovaného typu radaru pro detekci narušitelů v definovaném prostoru. 

Následuje seznámení s řešením dodávaným společností Texas Instruments, kde se student zaměřil na popis 
řady IWR14xx a IWR16xx, která je využita v demonstrační aplikaci. 

Uspořádání senzorů se zaměřením na cílovou aplikaci je navrženo pro vstupní část chodby tvaru T fakultních
prostor. Toto místo lze pro modelový případ považovat za vhodné, protože umožňuje sledovat pohyb 
narušitele z více směrů, jak je popsáno v dalších částech práce.

Navržený komunikační protokol vychází z demonstrační aplikace od výrobce aplikovaného čipu IWR1642 
s následnými úpravami pro redukci značného datového toku pouze na požadovaná data nutná pro 
dostatečnou detekci narušitele a jeho pohybu. Protokol je také doplněn šifrováním, aby bylo omezeno 
podvržení dat. V této kapitole však chybí rozvaha, jaké množství dat je nutné pro různé varianty protokolu 
přenášet a tedy jaké jsou požadavky na linku a to i pro různý počet senzorů připojených k zabezpečovací 
centrále. V textu je pouze zmíněno použití linky „RS-442“, tedy zřejmě chybně označené RS-422.

K vizualizaci dat bylo použito demo z prostředí mmWave studia od výrobce čipu a vývojového kitu s čipem 
IWR1642. Použitím těchto nástrojů se práce významně zjednodušila a omezila víceméně na konfiguraci 
parametrů skenování a vyhodnocení pro daný prostor a modelové případy. Student se tedy mohl více věnovat
vlastním experimentům.

Modelové případy s narušitelem pracovaly v daném prostoru správně, avšak pro určení spolehlivosti a 
možnosti řešení by bylo vhodné testy provést i v jiných prostředích  a uvažovat jakožto narušitele nejen 
osoby, ale např. drony či roboty.

Přestože práce rozsah zadání splňuje, je patrné, že student nevěnoval větší pečlivost její formální úpravě, 
v práci je mnoho překlepů. Obrázky mohly být v lepší kvalitě, to se týká především těch převzatých, které by
často bylo vhodnější překreslit.

Podstatnou část práce také tvoří převzaté části, byť citované a práce s již hotovým  demonstračním 
prostředím a vývojovým kitem. Student mohl do práce vložit více vlastní práce především v oblasti 
experimentů a případně také realizací vlastního protokolu a přenosové linky od senzorů k centrále. I přes 
uvedené připomínky práce v souhrnu splňuje požadavky bakalářské práce v rámci zadání a zpracování.

Klasifikace : C, 70 bodů

V Brně dne : 27.5.2019 .....................................................

    Ing. Michal Zamazal, Ph.D.

      oponent
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