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Slovní hodnocení: 

Student měl za úkol navrhnout a sestavit systém pro bezdrátové spínání kotle rozhodující se na 
základě vnitřní a venkovní teploty. Správa systému měla být dostupná přes internet. 

Diplomant zpracoval problematiku měření teploty, způsobů regulace a druhů prostorových termostatů. 
Identifikoval nezbytné části systému a našel pro ně vhodná technická řešení. Pro periferní části, jako 
je bezdrátová komunikace, měření teploty, případně web server, použil hotová řešení založená na 
modulech s odpovídajícím komunikačním rozhraním. 

Blokové rozdělení a obecně i zvolenou součástkovou základnu považuji za správnou. Rovněž řídicí 
obvod hlavní jednotky s 16 kB FLASH je při správné optimalizaci kódu a vhodně sestaveném 
programu pro danou funkcionalitu zcela dostačující. Účinkem se však minula kapitola 7.1 bateriově 
napájené venkovní jednotky, která řeší úsporu několika miliampér přepnutím řídicího obvodu do 
úsporného režimu, přičemž podle schématu jsou zde diody LED bez předřadného rezistoru, z nichž 
jedna trvale svítí. Zdrojový kód je nekomentovaný a plně nepostihuje očekávanou funkcionalitu. 
Chybové stavy nejsou ošetřeny. Byl nalezen i případ kódu označovaný jako souběh (race condition). 
Zadání nelze považovat za zcela splněné, co se do konečné funkcionality jednotek týče. 

Po formální stránce je práce na dobré úrovni. Některé obrázky však jsou nečitelné (obr 2.2, 5.4, 5.5), 
nesedí odkaz z textu (obr 8.2) a jinde je rozhozené formátování (str. 20). V kapitole 4.5 jsou některá 
tvrzení nepřesná a bohužel bez uvedení zdroje. Schémata jsou uvedena bez popisu hodnot součástek 
a absentuje i jejich rozpiska. 

Otázky k obhajobě: 

1) Vysvětlete, jak může modul Nano SocketLAN modifikovat hodnoty vnitřní a venkovní teploty, 
když přiložená stránka index.html na CD neobsahuje klíčová slova ~ti~ a ~to~. 

2) Uveďte alespoň dva způsoby jak ošetřit běh programu, aby neuvázl v nekonečné smyčce. 
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