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1. Problematika práce
Téma práce se týká návrhu a vývoje SW knihovny funkcí pro komunikaci s moduly EPOS přes
rozhraní CAN. Zadání práce vychází z potřeb řešených projektů pracoviště.

2. Dosažené výsledky
Práce v několika kapitolách postupně popsuje jednak embedded řídicí systém, který měl být podle
zadání práce použit. Následně jsou stručně popsány jednotky EPOS a RoboteQ. Zde je však uvedena
celá řada nepřesností - v kap. 2.1.2 Komunikace motor driveru - výše v textu autor tvrdí, že motor
driver slouží k výkonovému ovládání buzení motoru. Zde pak uvádí, že motor driver komunikuje přes
rozhraní RS232. Motor  driver ale nekomunikuje s nadř. systémem ale je ovládán z motor kontroléru
- jak autor uvádí na obr.1.

Dále např. v kapitole 2.2.1 - Popis módů. Zde je u Open Loop Speed "regulace pohybu..." - zde by
mělo být uvedeno, že regulátor otáček/rychlosti pracuje jako otevřený, tzn. bez zpětné vazby polohy.
Další módy jsou popsány rovněž ne zcela přesně.

Následuje popis komunikačního rozhraní CAN. Při vlastní implementaci SW knihovny na systém
NetDuino došlo ke změně platformy na vývojový kit Keil s podobným 3B bitovým procesorem
jakým je osazeno NetDuino. Toto je zdůvodněno absencí nativního rozhraní CAN u NetDuina.
Nicméně - na webových stránkách výrobce Netduina lze nalézt popis implementaci tohoto rozhraní.
V dalším textu se opět vyskytuje řada chybné terminologie - např. "elektromechanický pohyb" apod.

Nosnou kapitolou je sedmá, kde je řešena vlastní SW knihovna. Zde autor uvádí seznam vytvořených
funkcí, ale bez seznamu parametrů, případně návratových kódů a pod.

3. Původnost práce
Práce je co se týče návrhu a implementace SW knihovny původní.

4. Formální náležitosti práce
Práce obsahuje řadu překlepů a gramatických chyb, text není vždy jednoznačný, někdy nepřesný - viz
bod 2 výše.

5. Dotazy na studenta
1. Co je to "kvantový kodér"? Je  zmíněn v kapitole 2.2.
2. Zkoušel jste nalézt řešení popisující implementaci CAN na NetDuinu?

6. Celkové zhodnocení práce
Práci, i k výše uvedeným připomínkám, doporučuji k obhajobě.

dobřeCelkové hodnocení:
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