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1. Dosažené výsledky
Výsledkem práce je navržený a prakticky ověřený modul usnadňující implementaci binokulárních
dálkoměrů RIFTEK především na platformě PC s MS Windows. Po hardwarové stránce je tento
modul tvořen vývojovou deskou STM32 F4 Discovery s využitím rozšiřující desky Open407V a
modulů RS 485 a Ethernet. Softwarovou část tvoří firmware mikroprocesoru, vytvořené v prostředí
ARM KEIL. Součástí je také testovací Windows aplikace vytvořená v jazyce C#, která demonstruje
možnosti Ethernetové komunikace s modulem a lze ji použít pro jednoduché měření.
Algoritmy jsou původní a mohou být prakticky využívány pro jednoduché nasazení senzoru.
Slabinou je nemožnost konfigurace senzorů, ta se musí realizovat přímo přes rozhraní RS 485.
Rovněž hardwarová část řešení by pro praktické nasazení vyžadovala přepracování.
Celkově lze řešení považovat za přínosné a po úpravách hardwarové části by takovéto řešení výrazně
usnadnilo nasazení binokulárních dálkoměrů v praxi.

2. Problematika práce
Práce se zabývá problematikou praktického nasazení binokulárních triangulačních dálkoměrů
společnosti RIFTEK, které jsou výrobcem realizovány jako dva nezávislé snímače se společným
laserovým paprskem. Komunikační rozhraní těchto senzorů je tvořeno dvěma nezávislými linkami
RS 485. Diplomant tato dvě rozhraní prostřednictvím navrženého modulu nahradil jedním rozhraním
typu Ethernet, prostřednictvím kterého se s dvojicí okuláru pracuje jako s jedním robustním
snímačem. To zjednodušuje využití binokulárního triangulačního dálkoměru v praxi. Předností
binokulárního senzoru tkví v možnosti zvýšení spolehlivosti a přesnosti měření například
průměrováním.
Téma je aktuální s úzkou návazností na praxi. Náročnost tématu je mírně nadprůměrná jak po stránce
časová i odborné.

3. Přístup studenta k řešení práce
Přístup studenta k práci byl na dobré úrovni. Počet konzultací byl mírně vyšší. Student pracoval z
podstatné části samostatně.

4. Formální náležitosti práce
Po formální stránce je práce na dobré úrovni. Členění je přehledné a logické. Výtku si zaslouží
rozsáhlé teoretické části včetně příloh, které jsou vytvořeny formou volného překladu z originálních
dokumentací, přičemž řada tabulek je z originálu pouze nakopírovaná v původním anglickém jazyce.
Je však třeba podotknout že diplomat pečlivě uvádí citace.
Dalším nedostatkem je slabý popis vlastního komunikačního protokolu mezi navrženým modulem a
aplikací určenou pro prostředí MS Windows. Parametry protokolu lze zjistit pouze z přiložené
ukázky zdrojového kódu.

5. Dotazy na studenta
Můžete podrobně popsat vámi navržený komunikační protokol uvedený na straně 40?
V úvodu na straně 10 uvádíte „Principem fungování těchto dálkoměrů je vyhodnocování intenzity
odraženého laserového paprsku od měřeného objektu na desku CMOS. Při použití monokulárního
snímače je možnost znehodnocení měření z důvodu zastínění laserového paprsku hranami měřeného
objektu.“ Můžete tyto věty rozvést?



6. Celkové zhodnocení práce
Přes uvedené nedostatky je práce na velmi dobré úrovni. Student bezpochyby prokázal schopnosti a
předpoklady pro budoucí uplatnění v oboru. Práci doporučuji k obhajobě.
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