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Úkolem bakalářské práce byl návrh řešení a praktická rea\izace Ťízeného zdroje na-
pětí pro ovládání výkonu topné spirály. Jako řídicí signál mělo b1.t použito napětí v po-
žadovaném rozmezí 0 - 10V pro ovládané napětí v rozsahu 0 - 230vl50Hz s výkonem
800w.

S hlediska ťormální stránky je práce v souladu se současným standardem, obsahuje
ovšem některé drobné gramatické chyby, u Anotace pak odlišnou velikost písma. Práce
je jednoduše členěna a je rozďěIena do smysluplných kapitol. BohuŽel při podrobném
čtení práce kazí její celkový dojem nepochopitelná stavba vět (viz např. kapitola Úvod).

Na začátku práce autor rozebral problematiku řízeného zdroje, možnosti jeho řešení
a v souvislosti s bezpečným provozem celého zaÍízení pak vysvětlil potřebu jednotli-
vých bezpečnostních ochran. V kapitole popisující realizaci přístroje řešitel popsal jed-
notlivé nawžené obvodové části (Napájení indikace, Tepelná ochrana, Indikace vody) a
uvedl blokové schéma celého zaŤízení.

Vlastní regulační část je evidentně řešena formou komerčně prodávané stavebnice'
kdy je uvedeno originální schéma zapojení včetně fotografií plošného spoje a plně osa-
zeného modulu regulátoru v hotovém zaŤízení. Co povaŽuji za nedostatečné, je ta sku_
tečnost, že v práci není uveden žádný popis ati zdroj pro uvedený modul regulátoru'
kdy právě tato částje hlavní pro celé zaÍízení.

Ke grafickó úpravě praktické části práce nemám připomínek. Rozsah přiložené do-
kumentace je dostatečný, pŤivítal bych pouze celkové schéma celého zaŤízení, výpis
pouŽitých dílů a součástek a v neposlední řadě technickou dokumentaci pro modul regu-
1átoru.

Závěr em bych poloŽil následuj í cí dotazy :

I.Dokážete ve sttučnosti vysvětlit princip regulace napětí pomocí triaku?
2. Mtňete uvést vzorec pro výpočet hodnoty Rl předřadného rezistoru LED při

napětí zďroje U: 6V' kdy pro LED znáte If : 10 mA a Uf :2V?

Hodnocení:

' Řešitel přistoupil k řešení zadaných úkolů bakalářské práce vcelku zodpovědně.
Ukoly zadáttí byly splněny a výsledkem je praktická funkční realizace celého zaŤízení.

Bakalářskou práci pana Jana Šece ,,Inteligentní Ťízený zdroj napětí'' hodnotím stup-
něm
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velmi dobře.

Ing. Martin Šolc


