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Automatizovaný tester zvyšuje propustnost testovacího pracoviště a vylučuje chybující lidský faktor.
Zadavatel vyžaduje implementaci testeru v LabVIEW. Tester zabezpečí: archivaci dat každého kusu s
mezioperačním měřením, zálohování na vzdálené počítače, možnost vyhledávání a prohlížení dat,
nastavení konstantního podmínek pro měření (intenzita osvitu regulovaná zdrojem napětí HP 6032A přes
GPIB), automatické připojování odporové zátěže k solárnímu článku, zobrazení aktuálních dat (odporová
zátěž, proud, napětí, výkon), měření bude automatické s možností přepnout do manuálního režimu. K
dispozici je následující HW: měřící karta NI 6002, stabilizovaný zdroj napětí HP 6032A, multimetr
Keithley 2000.

1. Seznámení se s problematikou návrhu a implementace aplikace pro automatické testování v grafickém
programovacím prostředí LabVIEW.
2. Seznámení se s problematikou testování čipů pro fotovoltaické články.
3. Návrh koncepce testovacího pracoviště.
4. Návrh a vývoj SW aplikace pro tester včetně prohlídky historických dat.
5. Ověření funkčnosti aplikace a zhodnocení použité technologie.
6. Nedílnou součástí odevzdání diplomové práce je 3-4 stránkové shrnutí realizované problematiky
(rozšířený abstrakt) v angličtině.
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