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Slovní hodnocení: 

Předložená diplomová práce je věnována návrhu řídicího systému kogenerační jednotky se 
vzdáleným dohledem. Práce je členěna do logických celků, v nichž autor postupuje od stanovení 
požadavků, přes navržení základní topologie, návrh jednotlivých modulů, návrh programu pro 
jednotlivé moduly a konče některými provozními testy.    

Po obsahové stránce lze autorovi vytknout zejména chybějící blokové schéma řídicího 
systému, poměrně omezený prostor věnovaný obvodovým návrhům jednotlivých modulů a absence ať 
už grafického nebo textového popisu uživatelského rozhraní.  

Co se týče samotného návrhu, obsahuje konečný návrh některé slabiny, které bude nutné pro 
bezpečný provoz systému odstranit. Dle mého názoru je nejvýznamnější slabinou absence 
zabezpečení regulátoru buzení generátoru proti nechtěnému přebuzení, které by mohlo nastat 
například selháním MCU, chybou programu nebo průrazem regulačního IGBT tranzistoru. Toto 
selhání by mohlo zejména v ostrovním režimu způsobit velmi vážné škody. Další slabinu této 
konstrukce shledávám v nedostatečném blokování MCU a s tím spojenou ochranou proti ESD. 

Přes výše zmíněné nedostatky se jedná o zdařilou práci, ve které autor prokazuje široké 
znalosti z různých oblastí elektrotechniky, počínaje návrhem mikropáskového vedení pro GSM modul, 
přes návrh senzorů, až po elektromagnetické točivé stroje. Velkou pozornost věnoval autor také 
návrhům programů jednotlivých modulů, tyto programy jsou v práci poměrně podrobně pospány a i v 
elektronické verzi přiložený zdrojový kód je srozumitelný a bohatě okomentovaný. Dále je třeba 
vyzdvihnout autorův systematický postup při oživování a zkoušení jednotlivých modulů a rovněž i 
závěrečné zkoušky, které na systému realizoval již v ostrém provozu. 

Otázky k obhajobě: 

Jakým způsobem je ochráněna domovní rozvodná síť proti přepětí, které může způsobit selhání 
regulace buzení generátoru? (Porucha MCU, průraz  IGBT, chyba FW…). 
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