Posudek vedoucího diplomové práce Bc. Marka Bílýho s názvem

Přesný inerciální navigační systém kategorie „Tactical grade"
Diplomová práce pana Bílýho se věnuje návrhu a realizaci SW pro dvouprocesorový modul
inerciálního navigačního systému. Daný systém využívá mimo jiného vláknové gyroskopy a quartz
akcelerometry s parametry spadajícími do kategorie „tactical grade“. Daná diplomová práce vycházela
z projektového zadání a její cíle i tomuto faktu odpovídaly. Diplomant se aktivně podílel na řešení
tohoto projektu a to i nad rámec svých povinností. K práci studenta nemám žádné výhrady, neboť ke
všemu přistupoval zodpovědně a aktivně a skutečnost, že HW funguje a systém provádí požadované
funkce, je jeho zásluhou. Práce studenta byla převážně implementačního charakteru, tj. zabýval se
implementací dohodnutého postupu zpracování dat v uP, jejich synchronizaci a optimalizaci výpočtů
z pohledu přesnosti a rychlosti. HW byl studentovi většinou dodán s tím, že se následně věnoval
celému postupu jeho oživení, mnohdy i osazení. Student prováděl celou řadu experimentů na daném
systému, které umožnily jeho verifikaci a kalibraci, což rovněž kladně hodnotím. Student se aktivně
podílel i VaV činnosti v rámci skupiny NavLIS na katedře měření, což je rovněž patrné z 5 záznamů
v komponentě VVVS a to:
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I když hardwarové celky byly studentovi ve většině případů dodány, jeho prací bylo je oživit a
zajistit patřičnou funkcionalitu a v tomto bodě, podle mého, plně splnil zadání. Dle dodaného kódu
rozšířeného Kalmanova filtru psaného v Matlabu vytvořil SW modul pro uP, který danou funkci
umožňuje provádět v reálném čase a poskytuje tak na výstupu systému odhadnuté hodnoty
navigačních dat s frekvencí 100 Hz tak, jak bylo požadováno. Sběr a předzpracování inerciálních dat
je prováděno s frekvencí 1 kHz.
Za studentem je patrný velký kus odvedené práce a to nejenom z pohledu této diplomové práce.
Bohužel však její písemná část je někdy nejasná a to z důvodu ne úplně šťastného popisu problému.
Po ústní konzultaci se studentem jsem však zjistil, že dané věci rozumí. V diplomové práci mi však
chybí zhodnocení studentovi práce a to:
1. rozbor, jak bylo nakládáno s rozlišením čísel při výpočtu EKF,
2. srovnání přesnosti výsledku EKF implementovaného do uP a z Matlabu,
3. shrnutí jak se podařilo implementaci zoptimalizovat z pohledu přesnosti a rychlosti výpočtu.
Nicméně, bych chtěl na závěr zkonstatovat, že p. Bílý patřil jednoznačně mezi skupinu velmi
schopných studentů, a tak bez ohledu na výtky k písemnému projevu jsem se studentovou prací
spokojen. Velmi si cením jeho kladného přístupu k činnostem, které v rámci diplomové práce a
daného projektu vykonával.
Diplomovou práci pana Bc. Bílýho doporučuji k obhajobě a, i když za odvedenou práci bych
nejraději studentovi udělil A (výborně), musím přihlédnout i k písemnému projevu a z tohoto důvodu
navrhuji práci klasifikovat dle ECTS stupněm

B (velmi dobře).
Chtěl bych však státní komisi požádat o zvážení váhy písemného projevu a odvedené práce a na
základě průběhu obhajob o případné zvážení navrhnout danou práci na cenu děkana FEL.
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