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1. Zadání závěrečné práce.
Předkládaná práce svoji obtížnosti nepřekračuje meze běžné bakalářské práce. Cílem řešení byla
především realizace zdroje (generátoru) měřicího signálu pro účely testování měřicích zařízení.
Výsledkem jsou funkční aplikace, které v součinnosti s externím zesilovačem umožní generovat
stejnosměrný nebo střídavý napěťový měřicí signál v úrovni do 100V a proudový měřicí signál v
úrovni do 1A případně 5A dle možností externího zesilovače. Dle zadaných bodů bylo vypracování
beze zbytku splněno.

2. Aktivita studenta během řešení.
V průběhu řešení pracoval student samostatně a iniciativně. Svá řešení v průběhu semestru pravidelně
konzultoval.

3. Aktivita při dokončování.
Student pracoval samostatně po celou dobu řešení bakalářské práce a zejména i v jejím závěru. Při
dokončování nevznikly žádné podstatné komplikace a práce byla zkompletována v dostatečném
předstihu.

4. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
V rámci řešení student vytvořil softwarovou aplikaci, která umožní definovat parametry
generovaného signálu, ať už proudového nebo napěťového. Ke generaci měřicího signálu byl použit
programovatelný (arbitrary) generátor s vysokým bitovým rozlišením (16 bit). Tento fakt dovoluje
generaci harmonického i zkresleného signálu přesné úrovně. Samotný generátor nedovoluje vysoké
proudové zatížení výstupu, proto byly použity zesilovače, tak aby bylo možné generovat měřicí signál
s vysokou výkonovou úrovní – řádově stovky W, případně jen čistě napěťový nebo čistě proudový
signál.
Při řešení bakalářské práce bych ocenil zejména schopnost autora v předstihu si nastudovat práci ve
vývojovém prostředí LabView a použití přístrojových driverů pro tvorbu podpůrné aplikace.

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Bakalářská práce má kompilační charakter s prvky vlastních originálních řešení softwarové aplikace
nebo nestandardního použití průmyslového zesilovače v oblasti měření. Dosažené výsledky
kvalifikují použití vytvořeného generátoru měřicího signálu pro použití při praktických ověřovacích a
testovacích měřeních. Obzvláště při testování měřicích zařízení při měření zkresleného signálu.

6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Výběr použitých studijních pramenů je dostatečný pro řešenou problematiku v celém rozsahu.
Převzaté části jsou řádně odlišeny od vlastních textů.

7. Souhrnné hodnocení.
Bakalářská práce potvrzuje dostatečnou odbornou úroveň autora a ukazuje jeho schopnost úspěšně
řešit technický problém. Také autorova schopnost pracovat s odbornou literaturou je dobrá, získané
poznatky využívá prakticky při vlastním řešení. Práci doporučuji k obhajobě.

8. Otázky k obhajobě.
• Co je to harmonické zkreslení, jak se zjišťuje a který parametr jej charakterizuje.
• Jaká omezení vnáší do měřicího řetězce výkonový zesilovač z pohledu přesnosti a výkonových
parametrů generovaného signálu?
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