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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Autonomní meteorologická stanice 
Jméno autora: Šimon Pitro 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra mikroelektroniky 
Oponent práce: Ing. Jiří Svatoň, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: ČVUT FEL, Katedra radioelektroniky 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání lehčí 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
 
Oblíbené klasické téma, řešení uchopené ale moderně, novým způsobem. 

 

 

Splnění zadání splněno s menšími výhradami 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

 
Zadaní je splněno. Výhrady jen k technickému řešení, způsobu řešení. 

 

 

Zvolený postup řešení vynikající 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

 
Student zvolil správnou metodiku řešení. Průzkum, návrh, realizaci, testování. Stejným způsobem také koncipoval obsah 
práce.  
 

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
 
Přístup ke klasickému tématu „meteorologické stanice“ je zde řešen nadstandardně komplexně a poplatně současným 
moderním trendů. Oproti „klasickému“ řešení zde student přistupuje metodou řešení „IoT“ (připojení přímo do sítě, přenos 
do Cloudu přes HTTP, MQTT).  
 
Student předvedl, že si dokáže osvojit nadstandardní množství „technologií“. Na druhou stranu je patrné, že mnohé jsou 
aplikovány relativně povrchně, zejména co se týče obvodového řešení, sensorů a komunikace s nimi. Vše je řešeno na 
vývojových kitech, hotovými knihovnami, často nad řešeními původních examples, spíše demonstračním způsobem. To by 
na zadání práce „koncept-prototyp“ nemělo být problémem, pro praktické řešení by však větší množství zvolených přístupů 
nemuselo pracovalo správně. (Např. nízký odběr takto sestaveného zařízení je sporný, interface (nastavovací) s uživatelem 
neexistuje (nastavení jsou pevně dána konstantami v programu)). Nebylo nutné tyto problémy vyřešit, ale v rámci prototypu 
měl student tyto problémy identifikovat a kriticky se k nim vyjádřit. Není tak zcela nepochybně jasné, že všem použitým 
(elektronickým) principům, funkcím elektronických obvodů a použitým rozhraním, na úrovni VŠ rozumí. Proto níže přikládám 
připomínky/otázky ke kterým se může vyjádřit. V každém případě schopnost osvojení si technologií je u studenta vysoce 
nadstandardní.  
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Konkrétní připomínky: 
 

- Schéma i DPS je řešeno ne zcela profesionálním způsobem. Chválí a cení se však snaha použít alespoň náhradní 
„online“ řešení. DPS je řešeno v online editoru EasyEda. Znáte nějaký profesionální SW pro tvorbu schémat, 
podkladů k DPS? 

- Kromě Arduino IDE a VS PlatformIO znáte i jiné IDE? Fy. Espressif dodává i vlastní IDE, náročnější na použití, ale 
umožňující využít ESP32 mnohem profesionálněji. Zvažoval jste využití? 
 

- Jak je ošetřena krátkodobá nedostupnost Wi-Fi (data se zahodí)? 
- Jak často se měří? (40x denně? Je to dostatečná frekvence pro domácí stanici?) 

 
- ESP32 DevKit má osazen lineární stabilizátor z 5 V na 3,3 V. Jaká je na něm výkonová ztráta, a jak se podílí na celkové 

výkonové ztrátě zařízení vzhledem k požadavku nízké spotřeby? Podobně i u kitů  sensorů. Lineární stabilizátor je 
pak zvolen i pro celé zařízení. Není více výkonu ztraceno v takových stabilizátorech, než je ušetřeno v práci 
popsanými způsoby (režim hlubokého spánku, nabíjení solárním článkem ve stínu)?  Jak situaci příp.  vyřešit? 

 
- Jaké základní fyzikální principy stojí za měřením teploty, tlaku, vlhkosti? (Na jakém principu měření sensorem 

funguje? Alespoň velmi zjednodušeně.) 
- Co je to 1-wire a jak (kde) je ve Vaší konstrukci použito? 

 
- Napětí na externím čidle je monitorováno AD  převodníkem s děličem napětí, který má kvůli nízké spotřebě velmi 

vysoké hodnoty odporů (x1, x10 MOhm). Jaký je vstupní odpor AD převodníku? Jak toto může mít vliv na měření? 
 

- Popis programu formou vývojového diagramu chybí. 
- Jak byl měřen proud solárního článku (150 mA)? Do nějaké normované zátěže? 

 
- Ačkoli je to moderní, současně slabinou je závislost na ThingSpeak. Přemýšlel autor nad nějakým vlastním řešením 

serveru? 
 

- Str. 39 První odstavec říká, že vnitřní čidlo bude teploty a tlaku. O odstavec níže už jen teploty a vlhkosti. 
 

- Některá data (poloha pro předpověď počasí z webu, heslo pro Wi-fi) jsou v kódu pevně – bez možnosti 
uživatelského nastavení.  
 

- U interní jednotky není zcela jasné jaký díl práce je hotová knihovna a jaký je studentův (např. stahování předpovědi 
z webu), protože byla použita již hotová velmi rozsáhlá knihovna, respektive celý hotový vzorový projekt. Proč 
interní jednotka používá zcela jinou sadu sensorů? 
 

- „RTC paměť „– Co termín znamená, co si pod tím představujete? 
 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
 
Práce je formálně hezká, bez rušivých jazykových a typografických chyb.  
 
Student výjimečně používá ne zcela vhodné  názvosloví: „Životní cyklus programu“, „ochranný obal jednotky“, „Zkušební 
kódy“, Kontrolní jednotka (MCU). 
 
Práce velmi dobře strukturovaná. Rozsah na Bc. práci mírně rozsáhlejší, na některých místech mírně zbytečně.  
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Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
 
 
Student využil vysoce nadstandardní množství pramenů, z nichž si dokázal velmi dobře osvojit mnoho dovedností. Citování 
je vzorné, prohřešky proti etice nejsou. Pro budoucí magisterskou práci bych doporučil citovat „akademičtější“ prameny 
(vysokoškolské práce, učebnice a skripta, normy, a  další). 
 

 

Další komentáře a hodnocení 
 
Viz body předchozí. 
 

 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

 
Student předvedl, že si dokáže osvojit nadstandardní množství „technologií“. Na druhou stranu je patrné, že ty co se týče 
obvodového řešení, sensorů a komunikace jsou aplikovány relativně povrchně. Vše je řešeno na vývojových kitech, hotovými 
knihovnami, často nad řešeními původních examples, spíše demonstračním způsobem. To by na zadání práce „koncept-
prototyp“ nemělo být problémem, pro praktické řešení by však větší množství zvolených přístupů nemuselo pracovalo správně. 
(Např. nízký odběr takto sestaveného zařízení je sporný, (nastavovací) interface s uživatelem neexistuje (nastavení jsou pevně 
dána konstantami v programu)). Nebylo nutné tyto problémy vyřešit, ale v rámci prototypu měl student tyto problémy 
identifikovat a kriticky se k nim vyjádřit.  Není tak zcela nepochybně jasné, že všem použitým (elektronickým součástkám, 
obvodům, rozhraním) principům na úrovni VŠ rozumí. Proto níže přikládám připomínky/otázky ke kterým se může vyjádřit. 
V každém případě schopnost osvojení si technologií je vysoce nadstandartní.  
 

Předloženou závěrečnou práci proto hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 

 
 
Konkrétní otázky: 
 

- ESP32 DevKit má osazen lineární stabilizátor z 5 V na 3,3V. Jaká je na něm výkonová ztráta, a jak se podílí na celkové 
výkonové ztrátě zařízení vzhledem k požadavku nízké spotřeby? Podobně i u kitů  sensorů. Lineární stabilizátor je pak 
zvolen i pro celé zařízení. Není více výkonu ztraceno v takových stabilizátorech, než je ušetřeno v práci popsanými 
způsoby (režim hlubokého spánku, nabíjení solárním článkem ve stínu)?  Jak situaci příp. vyřešit? 

 
- Co je to 1-wire a jak (kde) je ve Vaší konstrukci použito? 

 
- Napětí na externím čidle je monitorováno AD  převodníkem s děličem napětí, který má kvůli nízké spotřebě velmi 

vysoké hodnoty odporů (x1, x10 MOhm). Jaký je vstupní odpor AD převodníku? Jak toto může ovlivnit měření? 
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