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1. Zadání závěrečné práce.
Úroveň náročnosti bakalářské práce byla díky volbě odpovídajících realizačních prostředků
standardní. Student realizoval podpůrnou měřicí aplikaci pro měření frekvenčních vlastností měřicích
transformátorů a vstupních převodníků, kterou v závěru řešení ověřil na několika vzorcích.
Je nutno zohlednit aspekt použití programovacího systému LabView, ve kterém student virtuální
aplikaci realizoval a který před zahájením práce neznal. Své znalosti si během semestru doplňoval
účastí ve výukovém nepovinném kurzu a samostudiem.
Zadání diplomové práce bylo splněno v plném rozsahu, včetně ověření aplikace při realizovaných
měřeních vybraných vzorků.

2. Aktivita studenta během řešení.
Student během řešení bakalářské práce pracoval samostatně a systematicky, k řešení problémů
přistupoval aktivně. Všechny připomínky se snažil řešit samostatně, i když se to někdy úplně
nedařilo, což se projevilo zejména v úvodní fázi řešení.

3. Aktivita při dokončování.
Práce byla dokončena ve stanoveném termínu. Konzultační aktivity byly v průběhu řešení dostatečné.

4. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Cílem řešení bakalářské práce byla realizace podpůrné softwarové aplikace pro měření frekvenčních
vlastností měřicích transformátorů, případně jiných převodníků vstupních signálů pro měření napájecí
soustavy. Výsledná aplikace je plně funkční a může sloužit pro laboratorní vyžití.
Řešení bakalářské práce spočívá ve zvládnutí komunikace s výkonovým zdrojem měřicího signálu
HP6834B s využitím funkcí přístrojového driveru. Vytvořená podpůrná aplikace umožňuje měřit jak
proudové tak napěťové převodníky napájecí soustavy a tím zjišťovat jejich vlastnosti z pohledu
přenosu vyšších harmonických složek. Vytvořená aplikace umožňuje generovat měřicí signál s
definovaným obsahem harmonických a také jej opětovně měřit s ohledem na obsah harmonických
složek.
Celý systém je vystavěn na platformě PC, prostředkem pro tvorbu softwarové aplikace byl vývojový
systém LabView. Funkčnost aplikace byla ověřena laboratorně při praktickém měření některých
vybraných vzorků. Zde je nutno podotknout, že pro další rozvoj aplikace by bylo vhodné vytvořit
plně automatizovaný měřicí systém pro měření frekvenčních charakteristik vstupních převodníků v
zadaném rozsahu. Tento požadavek však zasahuje mimo zadání bakalářské práce.
Vytvořený systém generace výkonového měřicího signálu je funkční a v rámci měření vybraných
vzorků i ověřen při praktickém měření.

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Bakalářská práce vychází z praktické aplikace poznatků tvorby virtuální aplikace. Tvoří platformu
pro laboratorní demonstrace zkreslených měřicích signálů, případně jako generátor výkonového
testovacího signálu pro automatizované měření frekvenčních charakteristik převodníků signálů. Jiné
nové poznatky práce nepřináší.

6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Výběr studijních pramenů považuji za odpovídající vzhledem k tématu a zaměření bakalářské práce.
V případě studijních pramenů [7] a [8] student zapomněl uvést, že se jedná o „katalogovou stránku“
měřených převodníkových modulů.
Převzaté části jsou odlišeny od vlastních řešení a textů.

7. Souhrnné hodnocení.
Autor ve své bakalářské práci dokázal navrhnout a realizovat měřicí aplikaci pro zjištění frekvenčních
vlastností napěťových a proudových převodníku signálů. Tímto je patrné, že je schopen



samostatně řešit technický problém dle zadaných požadavků.
Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.

8. Otázky k obhajobě.
1. Uveďte přesnost generace měřicího signálu elektronického výkonového zdroje HP3468B (rozlišení
D/A převodníku). Jakou relativní chybu můžeme očekávat při generaci vyšší harmonické za
předpokladu, že rozkmit základní harmonické je v celém rozsahu D/A převodníku a amplituda vyšší
harmonické je 10% vzhledem k amplitudě základní harmonické.
2. Uveďte koncept systému pro automatizované měření frekvenční charakteristiky převodníku
signálu.
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