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1. Problematika práce
Diplomant v této práci řešil rozšíření schopností mobilního robotu pro průzkum. Podobné roboty se
používají při průzkumu těžko dostupných nebo pro lidi nebezpečných prostor. Téma práce považuji
za aktuální.
Práce se zabývá mechanickou konstrukcí v CAD nástrojích, volbou vhodného hardware a jeho
zapojení a následné programování a testování kódu pro zvolený hardware. Jedná se o návrh a
testování celého mechatronického systému a pro splnění všech bodů zadání jsou tedy potřeba znalosti
z oborů konstrukce, elektroniky a programování. Proto hodnotím zadání jako náročné po odborné
stránce.

2. Dosažené výsledky
V úvodu práce je popsán původní stav mobilního robotu Viper na Katedře robotiky. Jsou popsány
požadavky na úpravu systému a vypracováno schéma původního zapojení hardwaru. Dále jsou
navrženy tři varianty hardwarové výbavy robotu a dvě varianty umístění mikrofonů. Vybraná varianta
řešení je dále rozvedena a jsou popsány testy jednotlivých senzorických modulů. Následuje popis
mechanických úprav nástavby robotu a popis jednotlivých navržených dílů.

3. Původnost práce
Práce je původní.

4. Formální náležitosti práce
Navržené varianty hardwarových komponent jsou si velmi podobné a liší se pouze v použitém
počítači a typu mikrokontroléru. Například definováním různých variant pro senzor teploty by se
diplomant mohl vyhnout kolizi adres na I2C sběrnici, kterou poté řeší přidáním sekundární sběrnice.
Diplomant uvádí proudovou spotřebu mikrokontroléru Arduino Nano v tabulce 11. jako 0,5 A, potom
v tabulce 18. jako 1 A, přitom se odkazuje na dodavatele, který na svých webových stránkách uvádí
spotřebu 19 mA.
Jednotlivé senzory jsou vyzkoušeny zvlášť na mikrokontroléru Arduino Nano, připojeném k počítači
přes USB. Bylo by dobré, kdyby byl v práci uveden celkový test všech senzorů najednou.
Lokalizace akustického signálu je vyřešena nástrojem HARK, jeho fungování a použití na robotu
však není dostatečně vysvětleno.
V kapitole 4.2 je použito výrazu "amplifér" namísto českého zesilovače.
Práce je dobře uspořádána a doplněna názornými obrázky.

5. Dotazy na studenta
1. Jaké vzorkovací frekvence lze dosáhnout ve Vaší použité kombinaci: mikrofonní modul + arduino
+ komunikace rosserial?

2. Uveďte kalkulaci ceny za nový hardware a konstrukční úpravy.

3. Ve variantě C máte použitou I2C sběrnici na Raspberry Pi 3, šla by podobným způsobem použít
sběrnice I2C i na Odroid XU4 a zbavit se tak jednoho mikrokontroléru Arduino Nano ve finálním
řešení?

4. Mikrofony jsou umístěny na "ramenech" tak aby byly dále od sebe a zvýšil se tak frekvenční
rozsah detekce zdroje zvuku. Šlo by stejného výsledku dosáhnout umístěním mikrofonů do rohů
podvozku?

6. Celkové zhodnocení práce
Zadání práce mohlo vést k velmi zajímavým a komplexním řešením, tohoto potenciálu však



diplomant nevyužil. I přes zmíněné nedostatky práci doporučuji k obhajobě.
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