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Baka ářsk, o,,."lll]:. ffi::il" ;::"T::';. s touto
tématikou' V úvodním pojednání student rozebírá základní principy měření velmi malých
proudů a problémy, které jsou s tím spojeny a i hlavní způsoby jejich řešení. Tuto část
práce, která zabírá 4 kapitoly,lze povaŽovat jako poměrně dobré obecné zpracování
řešené problematiky.

Následující kapitoly, tj. 5.- 8. se věnují vlastnímu návrhu zařízení a rozboru dosaŽených
výsledků'

Jsou zde postupně popsány jednotlivé sekce zapojení a hlavní zásady výběru a návrhu
pouŽitých komponentů.

Postup studenta lze v tomto pohledu hodnotit jako logický, vycházející z katalogových
údajů pouŽitých součástek'

V někteých částech popisu funkce obvodů je vyjadřování poněkud málo srozumitelné
nebo nepřesné, např. funkce děličů napětí na výstupu operačního zesilovače, i kdyŽ
uvedené vztahy pro výpočet jsou správné. RovněŽ hlavní funkce odporu Rl1 není
vysvětlena.

Prvky ve druhé vstupní svorce R19 a C8 nejsou dostatečně vysvětleny nebo se zde
vyskytují drobné nedostatky. Zemnicí bod pro plovoucí zem by měl být spíše za odporem
R19 a přes C8 připojen přímo bod pro stínící kryt. Při porovnání s rozpiskou součástek v
závěru práce je zde disproporce v typu R19 a kondenzátor C8 by měl b1it alespoň na
napětí 100 V, aby byl striktně splněn poŽadavekzadání. Tyto chyby lze však povaŽovatza
ne zcela zásadní.

Při pojednání o napájecím dílu a stabilizátorech napětí by bylo vhodné uvést úvahu o
výkonové ztrátě pouŽitých stabilizátorů v dané aplikaci'

Nejméně propracovanou je část mikrokontroléru. Nepodařilo se vytvořit takové
programové vybavení, aby celé zařízení pracovalo jako samostatná jednotka. Nicméně
student dokázal prostřednictvím procesoru ovládat přepínání měřicích rozsahů, aby se
mohly ověřit základní vlastnosti analogové části. V původním návrhu zapojení se také
objevily chyby, které po odhalení bylo nutno opravit v jiŽ realizovaném plošném spoji.
V této části student poněkud podcenil vazbu procesoru na okolní obvody.

Při testování hotového vzorku zalÍzeni se podařilo úspěšně naplnit teoretické
předpoklady funkce analogových obvodů pro nejvyšší rozsah, ale pro nejmenší rozsah se
objevila značná odchylka. Student to vysvětluje toleranční odchylkou rezistoru, ale tento
předpoklad by měl být měřením potvrzen.

Velmi dobrou práci student odvedl při návrhu plošného spoje. Zapojení po realizaci
pracovalo téměř na prvnízapojení' Sice se vyskytly dvě drobné chyby zapříčiněné
nepozorností či malou zkušeností v této činnosti. Z praxe je známo, že zcela vyhovující
návrh plošného spoje se podaří aŽ v dalších verzích.

Celkovou úroveň práce povaŽuji za poměrně dobrou' Po formální stránce je práce
členěna logicky do funkčních odstavců. V někteých případech však obecný popis
poněkud zastiňuje srozumitelnost technického popisu.

Student byl schopen samostatně čerpat a využíI informace o vlastnostech jednotlivých
komponentů z literatury či firemních katalogů prostřednictvím internetu.

Hmatatelným výsledkem práce je realizace zapojení, které se však i vinou časových
moŽností našeho pracoviště nepodařilo zatím dovést do zcela finálního stavu podle zadání
bakalářské práce' Nicméně, dosavadní výsledky, které jsou uvedeny V práci, jsou slibnou
cestou pro úspěšné dokončení celého zaiízeni'



Na základě uvedených skutečností navrhuji ohodnotit bakalářskou práci pana Marka
Šimry 75 body.

V Brně 28.5'2019

lng. Jaromír Husták
odborný vedoucí/konzultant

Delong lnstruments, a.s.


