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Odborná úroveň:

Dosažené výsledky, přínos a praktická využitelnost práce*: Zadaná diplomová práce je velmi komplexní a
zahrnuje integraci několika předešlých i souběžných diplomových prací. Dílčí výsledky presentované v této
diplomové práci jsou celkově na velmi dobré úrovni. Zadání práce obsahovalo i část letových testů, které nebyly
pravděpodobně realizovány. Diplomant provedl výběr vhodných a dostupných elektronických modelářských
komponent na základě velmi dobře specifikovaných kritérií, které musel sám formulovat. Významnou částí
práce byly měření tahu a vzdušné rychlosti v aerodynamickém tunelu, které byly velmi dobře zpracovány.
Náročným úkolem byla i realizace HW in the loop testů, i když dosažené výsledky nejsou plně konzistentní.
Připomínky k práci*:V práci postrádám celkový systémový přístup a projektové řízení které je nezbytné pro
takto komplexní projekty zahrnující několik nezávislých prací. Například úplně chybí koncepce použití
vytvořeného bezpilotního kompletu, která má zásadní vliv na design systému. Není řešeno napájení užitného
nákladu, a což je dosti zarážející, ani komunikace s pozemní řídící stanicí pro zajištění řízení letu. Celková
úroveň textu je dobrá, ale obsahuje řadu formálních chyb, například při popisu času jsou na str. 60 uvedeny
„vteřiny“. Dosti nepřehledně je v práci označeno co je vlastní práce diplomanta a co jsou vstupy z ostatních
prací.
Otázky na uchazeče*:Při simulacích zahrnujících snímání výšky byla modelována data z GPS? (očekával bych
nedostatečné rozlišení a dynamické parametry měření výšky pomocí GPS pro regulátor)
Byly při HIL testování zahrnuty i modely serv? Jaký je status letových testů?
V jakém stavu je vyvíjená deska s tlakovými senzory a měření výšky a rychlosti?
Bylo realizováno bezdrátové spojení letounu a pozemního řídicího stanoviště?
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