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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Ze zadání plyne potřeba nastudovat základní aspekty řízení různých typů DC motorů, což je oblast, s níž studenti

na FIT VUT v Brně nepřicházejí běžně do kontaktu. Vedle požadavku na realizaci obvodového zapojení (byť tedy
v podobě dostupných modulů s požadovanými parametry) je třeba vytvořit na platformě Raspberry Pi i nezbytné
programové vybavení (řízení motorků, uživatelské rozhraní). Při zohlednění těchto skutečností bych tedy označil
zadání coby mírně obtížnější, byť je prakticky orientováno.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Práce obsahuje dílčí rozšíření nad rámec zadání v podobě implementace snímání otáček u dvou variant ze

zvolených typů motorů.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 
4. Prezentační úroveň předložené práce 75 b. (C)
 Technická zpráva je členěna do celkem 5 kapitol, které na sebe logicky navazují. Jejich rozsah bych označil na

přiměřený skutečnostem, které jsou v nich diskutovány. Kapitolu 4.7 bych navrhoval přejmenovat na "Praktické
aspekty zapojení" a následně ji posunout hned za kapitolu 4.5. 

5. Formální úprava technické zprávy 65 b. (D)
 Některé z použitých obrázků, např. 2.1, 2.4, 4.5 či 4.18, zabírají až zbytečně velkou plochu. Samotný text, který

je jinak docela účelně koncipován, obsahuje řadu podivných formulací, kterým je lepší se v případě technické
zprávy lepší vyhnout:

str. 2, 4. odstavec -> Z počátku se vás pokusím s mikropočítačem seznámit, aby jste měli představu, o
čem je řeč.
str. 4, 4. odstavec -> ... tedy jakési vývody, ...
str. 13, 2. odstavec -> Věřte, že vše co tam je, má nějaký význam.
str. 21, 3. odstavec -> ... už stačilo napsat pouze kvalitní software, ...

6. Práce s literaturou 85 b. (B)
 Výčet informačních zdrojů a jejich zaměření je plně v souladu s charakterem řešeného projektu. V rámci

technické zprávy jsou tyto zdroje použity odpovídajícím způsobem.
7. Realizační výstup 75 b. (C)
 Realizační výstup zahrnuje: demonstrační panel s obvodovým zapojením řadičů jednotlivých typů motorů v

kombinaci s platformou Raspberry Pi a programové vybavení na přiloženém CD. Zdrojové kódy mohly být
pečlivěji komentované. 

8. Využitelnost výsledků
 Realizační výstup je plně funkční a zřejmě by byl použitelný k zamýšlenému účelu - tedy coby výukový 

demonstrátor základních principů řízení čtyř zvolených typů motorů v hardwarově orientovaných předmětech.
9. Otázky k obhajobě
 1. Můžete prosím uvést nějaký příklad řídicího modulu, který dokáže s BLDC motorem otáčet v obou

směrech? 
2. V případě měniče napětí na obrázku 4.16 na straně 23 se jedná o tzv. spínaný nebo LDO měnič

(stabilizátor)?
10. Souhrnné hodnocení 80 b. velmi dobře (B)
 I přes některé nedostatky v technické zprávě se celkově jedná o velmi podařenou bakalářskou práci. Navíc

samotný realizační výstup obsahuje i dílčí rozšíření nad rámec původního zadání (monitorování otáček dvou typů
motorů). S ohledem na výše uvedené skutečnosti navrhuji tedy souhrnné hodnocení stupněm B - 80 bodů.

 

Prohlášení: Uděluji VUT v Brně souhlas ke zveřejnění tohoto posudku v listinné i elektronické formě.
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