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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Systém pro generování libovolného vektoru magnetického pole s potlačením 
okolního šumu 

Jméno autora: Pavel Doubrava 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra měření 
Oponent práce: Ing. Aleš Zikmund Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: Rohde & Schwarz, závod Vimperk 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání bakalářské práce hodnotím jako náročnější, protože student musel prokázat nejen znalosti návrhu 
elektronických obvodů, programování, ale i částečnou znalost problematiky měření magnetických polí, tak aby 
mohl vytvořit požadovaný kompenzační systém. Nezanedbatelným hlediskem pro toto hodnocení je i časová 
náročnost práce. 

 

Splnění zadání splněno s menšími výhradami 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Zadání nebylo splněno v plném rozsahu, neboť student vytvořil pouze jeden ze tří nutných kanálů kompenzační 
smyčky. Nicméně lze předpokládat, že zbylé dvě osy systému budou ve větší míře kopií prvního návrhu a stejně 
tak ovládací software budou pouze jednoduše rozšířen, a proto tento nedostatek nemá závažný dopad na 
výsledné řešení, které je v tomto smyslu akceptovatelné. 

 

Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Jednotlivé kroky řešení navazují logicky. Student provedl krátkou rešerši a nad ní krátkou rozvahu, tak aby zvolil 
vhodný systém pro řešení práce. Simulací navrženého systému pak ověřil zapojení obvodu pro kompenzační 
systém, který po návrhu desky plošných spojů. Volba principů a technologii je vhodná.  
Studentovi bych ovšem vytkl to, že se nedostatečné věnoval simulaci, do které mimo regulační smyčku nezahrnul 
indukčnosti kompenzační cívky a další předpokládané parametry regulace, což vedlo k tomu, že musel být 
například přepracován budící obvod cívek. 

 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Student dokázal vysvětlit základní problematiku kompenzačních systémů magnetického pole a také navrhnout a 
realizovat elektronický systém, který realizoval zpětnovazební smyčku zvoleného systému. Využil také znalosti 
měřicích metod pro ověření funkčnosti celého zařízení. V práci se také objevují návaznosti na praktické znalosti s 
návrhem plošných spojů i programování aplikací a proto je práce na vyšší úrovni.   
Při návrhu PID regulace kompenzační smyčkou bych doporučoval použít nějakou ze sofistikovanějších metod 
identifikace systému a jeho stability při PID regulaci.  

 
 
 



 

2/3 

 

POSUDEK OPONENTA 

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je strukturována dle postupu práce, takže se lze práci dobře orientovat. V textu se ovšem často vyskytují 
chyby zápisu formálních názvů a technických výrazů jako například (“helmholtzovy cívky” nebo “pwm”). 
Přehlednost práce také snižuje nekonzistentní technické termíny mezi obrázky a textem, anglickými či českými 
slovy. 
Nevhodné se mi jeví grafy, ze kterých není možné vydedukovat popisovanou závislost, viz Obr. 3.6.  Za zbytečné 
také považuji vypisování technické specifikace mikro-kontroléru, který byl použit jako řídicí jednotka PWM.  
Rušivým elementem je zmiňování “našeho” systému, i když předpokládáme, že autor řešil práci sám. 
Rozsah práce odpovídá náročnosti zadání. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací C - dobře 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte výběr 
pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny od 
vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 
zvyklostmi a normami. 
Student vychází z publikací, které shrnují magnetické kompenzační systémy v přehledu systému. Student vhodně 
komparuje svoje výsledky s již existujícím systémem a tak stanovuje cíle své práce vůči aktuálnímu stavu 
techniky. V práci se vyskytují ovšem části, kdy se čtenář může jenom domnívat, zda jsou výsledky převzaty nebo 
zda byly vyvinuty během práce. Konkrétně se jedná o cívkový systém sestaven z Helmholtzových cívek, na které 
neexistuje reference či alespoň popis. Ostatní reference byly použity v souladu s citačními zvyklostmi. 
 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Lze ocenit studentovu zručnost a hlavně schopnost realizovat kompenzační systém od simulací až po konkrétní 
realizaci včetně porovnání výsledků a měření na úrovni bakalářské práce. Navržený software a komunikace pro 
řízení kompenzační smyčky jsou na vysoké úrovni. I přesto, že se nepodařilo vytvořit kompletní řešení, je 
výsledek práce zdařilý. 

 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 

Bakalářská práce Pavla Doubravky většinově dosáhla požadavkům zadání i navzdory nekompletnosti systému. 
Student prokázal schopnosti teoreticky i prakticky vytvořit systém dle požadovaných parametrů, který umožňuje 
generovat libovolné magnetické pole a zároveň kompenzovat okolní mag. pole.  

V některých částech jsem postrádal vysvětlení některých kroků  návrhu, či vysvětlení zvoleného postupu. 
Například se nikde neobjevila specifikace Helmholtzových cívek, jako hlavní parametr pro návrh systému. 

 

1. Jakou chybu způsobí vzájemná nesouosost fluxgate senzoru a Helmholtzovy cívky? S jakou přesností musí 
být souosost zaručena, aby byl výsledek stále akceptovatelný pro budoucí kalibrace? Jak lze tohoto 
nastavení dosáhnout? 

2. Jaký typ fluxgate senzoru používáte a jaká je jeho velikost a parametry? 
3. Protože se snímací (pick-up) cívka používá jako generátor referenčního mag. pole a zároveň jako snímání 

fluxgate signálu. Jak je odstraněna DC složku v signálu způsobená zdrojem proudu pro refereční 
magnetické pole? 
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4. Pro buzení Helmholtzových cívek používáte napěťový zdroj. Jaký je předpoklad pro toto uspořádání? Jak 
přesný odpor jste použil pro převod napětí na proud do Helmholtzových cívek? Jakou roli v tomto hraje 
zpětnovazební uspořádání? 

5. V práci jste porovnával výrobní náklady Vámi navrženého systému a komerčního systému od firmy 
Billingsley Aerospace. Dokáže vyčíslit náklady na vývoj Vašeho systému, tedy Váš čas strávený na tomto 
vývoji? 

 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm C - dobře. 

 
 
 
 
 
Datum: 5.6.2019     Podpis: 


