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Témapráce:

JosefJordán
Měření a anaIýzavibrací mechanickékonstrukce anténníhosystémuladaru

Cíl práce:

l.

2.

Teoretický rozbor ruzných druhůmechanických vibrací,jejich měření a
vyhodnoceníve vztahu k životnostimechaniakéčástianténníhosystému
radaru
Ná\Ťh a vlastníhardwarovéřešení(na platformě Xilirx ZWq) pÍo
měření vibrací s přenosem naměřených dat do centrálníhozařízení

Slovní hodnocení:
NapIněnící|ůpráce:
Stanovenécíle práce byly odpovídajícímzpůsobemsplněny.
Naplnění cílůpráce vypracoval Ing. Vladimír Dufek z firmy ELDIS Pardubice, s'I.o., ktelý vedl DP po odbomé
stránce.
Hodnocení:
sfudent v souladu se zadáním nawhl desku pro měření vibrací mdalové antény'Vlastnosti nawženéhozapojení
ověřil na prototypu' podle kteréhobyla následně zhotovena r,^ýrobní
dokumentace finálního výobku. V souladu
s potřebami firmy ELDIS vznikl v pniběhu návrhu požadavekdoplnit tento \^.hobeko dalšífunkce tak, aby nový
blok současně nahradil někteIé Zastaraléfunkčni bloky a celek mohl bý efektivně l'1rižíván v noých
radaroých konstrukcích.
Před návrhem funkčníhobloku provedl samostatněpotřebná měření a výběr vhodnéhoA,/D převodníku' Jinak
byl při náwhu částečnělimitován používanousoučástkovou základnou firmy. shrdent projevoval výbomé
znalosti při řešeni a v.ýpočtechpotřebných elektrických obvodů a Zručnostjak při jejich realizaci v podobě
připÍavku,tak i při měřeníchna hotovémv".i,robku'
Těžiště práce pak by1o nejen v náwhu vlastního zapojení, ale i v realizaci softwarové konfigurace pro
proglamovatelnékadlové pole t}pu xilinx Zyrrrqv náwhovém systémuVivado firmy Xilinx. Zde si student
počínalvelmi obratněpřesto, ženeměl dřívějšísamostatnézkušenostis jazykem VHDL.
Výsledky měření prokáza|y, že nawžené zařizení bude schopné měřit a \'yhodnocovat vibrace v uvedených
Íiekvencích.
V budoucnu bude nutnésbíIatzkušenostisjednotlivými t1py závad a jejich projevem v časovéma frekvenčním
pohledu a pŤipravit softwarové lybavení pro automatickou analýzu naměřených hodnot. To však již bude
dlouhodoběišíZáležitost.
Logická stavba a sNIistická úroveňpráce:
Diplomová práce je členěnado 4 kapitol, kteréna sebe logicky navazují.stylistická i grafická úroveňpráce je na
dobréúrovni.

Vvužitízáměrů.námětůa návrhů v oraxi:
Zkonstruovanéřešeníbude v\,užitoDři měření vibrací radarovéanténv.

Případnédalšíhodnocení(připomínkyk práci):
DiplomantpÍacovalna svéDP samostatně
na vzniklédotazya připomínkyvždyrychlea ochotněreasoval.
otázky k obhajobě (max 2):
1. Jaký časovýúsekvstupního signálu se musí zpracovat, aby byty zachyceny vlastnosti otáčejícíse
antény a jaké množstvídat tento ús€ k představuje
2. Jaké ochrany proti vlivu okolnÍch rušivých signálů byly použity u tohoto výrobku
Doporučenípráce k obhajobě:
ano
Navržený klasiÍikačnístupeň:
výborně mínus
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