
 

 

 

 
Aut
Náz
 
 
 
 
 
softv
vytv
peri
auto
vyzd
elem
prak
 
a pr
mikr
prác
stroj
prot
dize
vno
prís
prog
Dôle
vno
s rô
pred
ciele
 
vybr
konš
výuk
v pr

tor oponov
zov písom

  
  

Cieľom
véru na v

vorenie sú
férií na 
omatického
dvihnúť z
mentárnym
ktická a ná

Po vše
rogramova
ropočítačo
cu. Autor l
jového kó
totypizačnú
ertačná prá
rené syst
tupov. Po
gramov a 
ežitou čas
rených pla
znou pres
dikcie výpo
e dizertačn

V kapito
raný typ 
štatovať, ž
ku v oblas
rvom rade 

Nám. slobody 
812 31 Bratisla
www.stuba.sk 
 

Opon

vanej prác
nej práce

 
 

 dizertačne
vybraný ty
boru bloko
platforme 
o generova
zaujímavos
m predpok
áročná na z
eobecnom

acie jazyk
ov. Diskusi
ogicky sle

ódu až po
ú platform
áca veľmi 
témy a uv
otom nasl
aplikácií n
sťou druh
atformách 

snosťou. N
očtového v
nej práce. 
ole 4 auto

vnorenéh
že táto úlo

sti, tak aj p
predstavu

17 
ava 

nentský p

ce: In
:   N

 p
 m

ej práce b
yp vnoren
ov do pro

Cerebot 
ania blokov
sť riešene
kladom pra
znalosť spô

úvode a
ky, ktoré 
ia je dobr
duje a pop
o grafické

mu na báz
zrozumiteľ
vedie výh
eduje úvo

na vnorené
ej kapitoly
a problém

Na záver K
výkonu na 

or predstav
ho hardwa
oha sama
pre zjednod
uje ako vy

posudok

ng. Vojtěch
Návrh meto
pro vestavě
mechatroni

bolo vytvor
nej mikrop
ostredia Si

MX7 cK 
vej schém
ej problem
aktického 
ôsobov a p
autor v dr

sú využ
re pochop
pisuje prog

é prostred
ze produk
ľne a prag
hody a ne
od do tzv
é platformy
y je aj c

m rozdielu
Kap. 2 auto
 procesore

ví svoje vla
aru. Po 
o sebe je

dušenie vý
ytvoril v Ma

gergely.takacs@
T: +421 907 165 
 

 
 

k k dizert

h Lambers
od a nástro
ěné proces
ice 

iť spôsob 
počítačovej
mulink na

a zárove
y na danú

matiky pre
využitia v

praktík rých
ruhej kapi
žívané na
iteľná a ro
gramovani
ia. Práca 

ktu firmy  
gmaticky po
evýhody r
v. kogene
y, čo auto
charakteriz
u vo výsle
or predsta
e. V tretej 

astné rieše
určitých 

e náročná 
ývoja algo
atlab-e prí

stuba.sk 
720 

tačnej pr

ský 
ojů pro zryc
sory se zam

rýchlej pro
j platformy
 sprevádz

eň prebieh
 vnorenú p
edikcie d
vnorených 
hlej prototy
tole preds

a tvorbu 
ozsahovo v
e mikropro
v úvode 
Microchip

opíše cykl
rôznych p
rácie a au
r taktiež n

zácia časo
edkoch pr
ví základn
kapitole a

enie na vý
skúsenost
a prínos j

ritmov na 
íkaz na au

ráce 

chlení vývo
měřením n

ototypizáci
y. Konkré
zkovanie k
hla aj im
platformu. 
oby výpo
 systémov
ypizácie so
stavil rôzn

softwaru 
vhodná na
ocesorov o
predstaví 

p. Nasledo
us vývoja 
principiálne
utomaticke
napísal veľ
ovania pro
ri použití 
né koncept
autor stručn

ývoj tzv. b
tí z temat
je dôležitý
daný hard

utomatické

oje softwa
na aplikace

e riadiaceh
étne išlo  
komplexnýc

mplementác
Zvlášť treb

očtu, čo 
v. Práca 
oftwaru.  
ne spôso

vnorenýc
a dizertačn
od priameh

aj vybran
ovne poto
softwaru n

e odlišnýc
ej generác
ľmi výstižn
ogramov n
premennýc
ty a ťažko
ne predsta

locksetu p
tiky môže
ý jednak p
dware. Aut
é nahrávan

ru 
e v 

ho 
o  

ch 
cia 
ba 
je 
je 

by 
ch 
nú 
ho 
nú 

om 
na 
ch 
cie 
ne. 
na 
ch 
sti 

aví 

pre 
em 
pre 
tor 
nie 



 2 

(flashovanie) vygenerovaného strojového kódu (.hex) na platforme pomocou Java 
programu. Práca nasledovne predstaví riešenie autora na vygenerovanie hlavného 
programu v jazyku C z blokovej schémy z prostredia Simulink pre prípad single tasking 
aj multi tasking. V tejto časti by som uvítal viac detailov, respektíve lepšie 
komentovaný zdrojový kód. Prehľad cez kroky vytvorenia “tlc” súborov až po 
automatizované vytvorenie tzv. makefile-u je úplné, avšak trošku ťažšie pochopiteľné 
a to hlavne pre málo uvedených detailov. Uvítal by som tu blokovú reprezentáciu 
postupnosti riešenia, napr. že ktoré súbory sú potrebné, v akom poradí na vytvorenie 
a nahrávanie kódu. V ďalšej podkapitole autor stručne vysvetľuje spôsob vytvorenia 
samotných blokov, hlavne pre periférie daného vnoreného systému. Autor ako príklad 
uvedie vytvorenie blokov na komunikáciu cez UART. 
 V kapitole 5 autor sa zaoberal s vytvorením komplexnejšieho bloku na ovládanie 
grafického displeja. Kým vytvorenie tohto bloku je časovo aj odborne veľmi náročné, 
nepovažujem to osobne za dôležitý prínos dizertačnej práce. Namiesto popisu 
procedúry vytvorenia tohto bloku, by som skôr uvítal viac detailov do Kap. 4, a tým 
pádom by bola samotná práca lepšie využiteľná na ďalšie podobné úlohy (t.j. na 
vytvorenie podobných blocksetov pre iné a nové typy hardvéru). Napriek tomu, že 
vedecký prínos a potenciál tejto kapitoly je minimálny, kto potrebuje jednoducho 
využívať display na platforme Cerebot môže túto úlohu pomocou vytvoreného 
rozhrania veľmi jednoducho urobiť. 
 V ďalšej kapitole (Kap. 6) sa autor zaoberá problematikou predikcie doby 
výpočtu algoritmu na mikrokontroléri. Túto úlohu považujem za komplexnú a zároveň 
aj dôležitú pre inžiniersku prax. Autor najprv uvádza vytvorenie typového 
(benchmarkového) algoritmu na testovanie výpočtového výkonu rôznych platforiem 
(PC,dSpace, procesory PIC). Autor využíva laboratórnu meraciu kartu MF624, ale test 
rieši priamo na platforme Windows, ktorá je notoricky nespoľahlivá na riadenie 
v reálnom čase. Test prevedený na platforme Simulink Real-Time (bývalý xPC Target) 
by mal určite väčší význam. Ďalej autor vyšetruje vplyv rôznych parametrov 
v nastavení Simulink na čas výpočtu. Konštatujem, že táto časť predkladanej 
dizertačnej práce je dôležitá pre ďalší výskum, a výsledky sú ďalej využiteľné pre 
implementáciu časovo náročných riadiacich algoritmov. Na konci kapitoly autor 
predstavuje metódu na predikciu doby výpočtu. Ku Kap 6.2 - 6.4 musím poznamenať, 
že testované riadiace algoritmy boli pomerne jednoduché. Odhad času výpočtu napr. 
pre optimalizačné algoritmy je komplexnejší a zároveň aj dôležitejší. Pokiaľ je jasné, že 
väčšina dnešných vnorených mikropočítačov si poradí s PID riadením, resp. so 
stavovým riadením – otázka implementácie komplexných algoritmov riadenia a odhadu 
na báze online optimalizácie je je už menej jednoznačná. Práve preto sú podobné 
metódy na predikciu času výpočtu dôležité. Výsledky časti 6.3 sú zaujímavé a vedecky 
relevantné. Navrhnutá metóda je prekvapivo presná, aspoň podľa výsledkov z Obr. 67. 
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Poznámky k obsahu dizertačnej práce: 
 

 Na s. 15 autor uvádza vybranú vývojovú platformu Cerebot MX7 Ck (ďalej iba 
Cerebot) spolu s typom mikrokontroléra PIC. Avšak autor zabudol rovno 
charakterizovať samotný mikrokontrolér, napr. frekvencia (80 MHz ?), veľkosť 
pamäťe RAM, ROM / flash atď. 

 Na strane 21. autor označil typ súboru modelu Simulink ako „.xls“, čo je správne 
„.slx“. 

 Na strane  37 (a prípadne ďalej) by som uvítal ešte detailnejšie vysvetlenie 
vytvorenia .tlc súboru. Určité aspekty sú opísané len okrajovo, kód nie je 
dostatočne komentovaný. 

 Podkapitola 4.3 by mohla obsahovať blokovú reprezentáciu postupnosti 
potrebných súborov, aby bolo ľahšie pochopiteľné čo robia jednotlivé vytvorené 
súbory. Samozrejme text to vysvetluje, ale možno grafický prehľad by lepšie 
pomohol čitateľovi pochopiť procedúru.  

 Autor na strane 73 porovnáva výpočtové časy algoritmov na rôznych 
mikroprocesorov, čitateľ ale nepozná základné parametre týchto procesorov, 
teda nevie ani posúdiť výsledky ktoré sú prezentované na obr. 40. 
 

Poznámky k formálnej stránky dizertačnej práce: 
 

 Predkladaná práca obsahuje relatívne malý počet bibliografických citácií 
(presne 47), čo na rozsah cca. 100 strán je adekvátne, avšak skôr na dolnej 
hranici. Viac odkazov na svetovú literatúru by bolo určite vítané a lepšie by 
prezentovalo prehľad autora v tematike. Väčšina odkazov je na webové stránky, 
ktoré odkazujú na manuály, dokumentáciu alebo softwarové knižnice. Na druhej 
strane práca má praktický charakter, práve preto to nevidím ako zásadný 
problém. 

 V niektorých prípadoch chýbal odkaz na prevzaté grafické materiály, ako napr. 
na s. 14 (obr. 6), s. 27 (obr. 16) a inde. Ak fotografie nie sú vytvorené autorom, 
treba označiť zdroj čerpania, aj v prípade modifikovaných obrázkov. 

 Autor často opakuje slová, prípadne zbytočne používa anglicizmy alebo 
hovorové výrazy ktoré nie sú vhodné do vedeckej práce. 

 Preklep na str. 23, Obr. 13 “zSimulinku”. 
 Preklep na str. 26, “8bitů”. 
 Preklep na str. 30, “100K instrukcí” (kilo: k, medzera), “modely[27]”. 
 Autor občas nesprávne mieša výrazy kapitola a podkapitola, čo môže čitateľa 

pomýliť. 
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