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Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 
Celkový počet bodů: 84 

Slovní hodnocení: 

Diplomant měl za úkol navrhnout a sestavit zařízení pro přenos a záznam telemetrie rádiově řízeného 
modelu letadla. 

Po obsahové stránce je práce na chvalitebné úrovni. Věnuje se zadanému tématu v logicky ucelených 
kapitolách rozdělených na návrh, realizaci a ukázku výstupů. Práce obsahuje řadu nepřesností. Mělo 
by být rozlišováno mezi zrychlením a přetížením. Akcelerometr měří zrychlení, přetížení je měřeno 
nepřímou metodou. ISM pásma nemají pouze tři dostupné frekvence. Oponentovi dále není známo, že 
EEPROM u GPS modulu je použitelná k „dlouhodobému uchování naměřeních souřadnic“, ale pouze 
jako úložiště CGEE (Client Generated Extended Ephemeris). Zcela nevhodné je použití internetového 
blogu www.beruna.cz jako zdroje informací pro diplomovou práci, v kapitole 1.7. jsou pak neúplné či 
nepravdivé informace. 

Návrh i realizaci projektu považuji za velmi zdařilou. Součástky a moduly jsou vhodně zvoleny pro 
danou implementaci. Osobně se mi líbí povedená miniaturnost řešení a použití progresivního formátu 
KML pro uchování telemetrických dat. Student po technické stránce zadání splnil. 

Po formální stránce je práce na velmi dobré úrovni pouze používané zkratky (FRM, RC, SPI, I2C, 
UART, GPS) nejsou objasněny ani v textu ani v seznamu symbolů. 

Otázky k obhajobě: 

1) Vypočtěte ztrátový výkon na lineárním stabilizátoru APE8800 při odběru 230 mA (kombinace 
zápisu na SD kartu s aktivním GPS modulem) při napájení z baterie 10V a výsledek 
konfrontujte s použitým chladičem. 

2) V kapitole 1.7.1 je mylně uvedeno, že družice vysílají údaj o korekci hodin z důvodu 
nepřesných hodin přijímače. Uveďte toho tvrzení na pravou míru. Jakým způsobem je 
eliminována nepřesnost hodin u GPS přijímačů? Princip vysvětlete na modifikovaných 
trilateračních rovnicích. 
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