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Slovní hodnocení: 
Autor ve své práci řeší návrh a realizaci ovladače tříosého nanometrického manipulátoru. 
V prvních kapitolách stručně shrnuje teorii týkající se krokových motorů, piezoelektrického jevu, 
tenzometrických snímačů a řízení piezoelektrických aktuátorů. V kapitole řeší rozbor vlastností 
konkrétních piezoaktuátorů a měří jejich charakteristiky.  
Dále popisuje návrh koncepce ovladače, elektroniky napájení piezoaktuatorů, zpracování signálů z 
tenzometrů, digitalizaci signálů a realizaci PID regulátoru v diskrétní podobě pro realizaci pomocí 
software. Konkrétní obvodové návrhy jsou provedeny logicky a integrované obvody jsou správně 
zvolené. Také plošné spoje jsou seriózně navržené. Zvolený 12-ti bitový převodník je na hranici 
požadovaného rozlišení, bylo by lepe zvolit počet bitu s určitou rezervou na zaokrouhlování, linearitu 
převodníku ap.  
Následně autor ověřuje funkci celého zařízení. V prvním kroku měří linearizaci pomocí zpětné vazby, v 
druhém provede přímé měření posuvu pomocí Michelsonova interferometru, který sám sestaví. 
Testovanou vzdálenost odhadne z několika změřených interferenčních maxim a minim. Výsledky 
odpovídají předpokladům a svědčí o správné funkci zařízení. Pro měření interferometrem by bylo 
vhodné provést důslednější rozbor metody a požadované přesnosti. 
Formální a jazyková stránka práce je dobrá. Autor místy opomíjí uvést některé informace, což pak 
snižuje srozumitelnost textu. Chybí podrobnější popis koncepce.  Např. existence HW modulu s  
Arduino UNO je zmiňována pouze v kapitole pojednávající o software, obdobně není řečeno, na jaké 
platformě běží SW vytvořený v prostředí Processing 3. Také není řečeno jaký je výsledný poměr mezi 
napětím měřeným na tenzometru a délkou posuvu. Na druhé straně je práce poměrně komplexní, 
vyžaduje schopnost řešit návrh elektroniky, jemné mechaniky, optiky i software. 
Přes výše uvedené připomínky práce splňuje zadání a doporučuji ji k obhajobě. Zejména je třeba 
hodnotit vznik funkčního zařízení. 
 
Otázky k  obhajobě: 
Jaká je výsledná velikost konstant v PID regulátoru? 
Jaký je poměr mezi napětím měřeným na tenzometru a délkou posuvu? 
Jaký je vliv indexu lomu vzduchu na přesnost interferometru? 
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