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Slovní hodnocení: 

Ve své diplomové práci student Krzysztof Gociek navrhnul a zrealizoval komplexní DC-DC měnič pro 
buzení LED určený pro použití v automobilovém průmyslu s možností konfigurace pres USB. Práce je 
logicky členěna do 4 kapitol.  

Druhá kapitola, následující úvod, je věnována teoretickému rozboru klíčových prvku zařízení. Autor 
zde definuje 4 základní druhy DC-DC měničů, přičemž u každého z nich je nad schematickým 
zapojením diskutován základní princip a tok proudu. V podkapitolách 2.1.2 a 2.1.3 je několikrát 
zaměněn termín “vstupní” a “výstupní” napětí. Následuje stručný popis programovatelného 
dvoukanálového budiče LED (NCV78763). Autor dále představuje tři obvody pro maticové řízení LED 
různých výrobců a na základe nejlepší korelace s požadovanými parametry vhodně vybírá obvod 
TPS92662-Q1 pro svoji aplikaci. Závěrem první kapitoly je stručně zmíněn výběr mikroprocesoru pro 
řízení celého zařízení a komunikaci po USB. 

Následující kapitola se zabývá samotným návrhem zařízení. Jsou zde uvedeny výpočty parametru a 
hodnoty pasivních součástek použitých buck a boost měničů. Pro navržené zapojení student sestavil 
počítačový model, na základe simulace si ověřil funkčnost zapojení a následně korigoval hodnoty 
některých součástek. Dále student komentuje některé detaily schématu a návrh DPS. 

Poslední, nejrozsáhlejší kapitola pojednává o realizaci a měření zařízení. Student zde popisuje 
komunikaci s dvoukanálovým budičem a princip nastavování parametru zařízení pomocí grafického 
rozhraní na PC. V této kapitole jsou znázorněny a diskutovány snímky měření termálních emisí. 
Student komentuje nedostatky a představuje možná řešení, z nichž některá realizoval již v rámci 
diplomové práce v dalších revizích DPS. V závěru práce student seznamuje s výsledky měření na 
“Conducted emissions” a “Bulk current injection”. V prvním případě zařízení vyhovuje pouze s 
deaktivovanými výstupy a nejsou zde bohužel uvedena žádná opatření vedoucí ke snížení těchto 
emisí. 

Diplomová práce pana Gocieka je přehledně strukturovaná a dobře čitelná, na vysoké technické i 
slohové úrovni. Práci doporučuji k obhajobě. 

 

 



Otázky k obhajobě: 

1. Jaký další parametr výstupního vyhlazovacího kondenzátoru, kromě kapacity, má zásadní vliv na 
funkčnost DC-DC měničů? 

2. Jaká podmínka musí být splněna pro zajištění stability použitých buck a boost měničů? (Vztah mezi 
spínací frekvencí, kapacitou a indukčností) 
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