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Cíl projektu

• Cílem projektu bylo dovybavit laboratoř pro 
praktická cvičení předmětu Základy analogové 
techniky a navazujícího předmětu Základy číslicové 
techniky moderními digitálními měřicími přístroji a 
generátory signálů, potřebnou výpočetní a 
projekční technikou.

• Inovovat cvičení a laboratorní úlohy se zaměřením 
více na praktickou práci.

• Dotace na projekt: 326 200 Kč



Výstupy projektu

• Rozšíření laboratoře o kompletně vybavené čtyři pracoviště 
pro praktickou práci, měření a experimenty v předmětu 
Základy analogové techniky a navazujícího předmětu 
Základy číslicové techniky.

• Každé pracoviště bylo inovované o následující přístroje:
• Digitální dvoukanálový osciloskop
• Generátor signálů
• Stabilizovaný symetrický zdroj
• Digitální multimetr

• Všechna pracoviště, nová i stávající, byla doplněna o počítač. 
Laboratoř byla doplněna projekční televizí a tiskárnou.



Výstupy projektu

• V rámci projektu byla provedena inovace obsahu 
jednotlivých úloh.

• Aktualizované návody do cvičení obsahují 
praktickou práci s reálnými obvody.

• Simulační úlohy byly doplněny nebo nahrazeny 
praktickou prací s elektronickými obvody.

• Doplněna praktická práce s měřící technikou.
• Praktická realizace elektronických obvodů v rámci 

semestrálního projektu.



Rozpočet

• Odměny řešitelů a spoluřešitelů v celkové hodnotě 16 000,- Kč.

• Celkové náklady na projekt byly 324 801 Kč. Oproti dotaci byla částka o 
1399 Kč nižší.

Název nebo popis Počet kusů Cena celkem
Osciloskop dvoukanálový 100MHz OWON SDS1102 4 28 083 Kč
Digitální bluetooth multimetr RC OWON B35T+ 4 5 902 Kč
GENERÁTOR FUNKCÍ UTG1010A 4 23 963 Kč
ZDROJ 0-32V 0-3A (2x) + 5V 3A UTP3303 4 19 940 Kč
Notebook Dell Inspiron 14z (5491) Touch Silver 10 204 645 Kč
TV Samsung UE55TU8072 + držák na stěnu 1 14 379 Kč
Tiskárna Canon i-SENSYS MF744Cdw 1 11 890 Kč
Cena celkem: 308 801 Kč









Využití inovace v předmětech
• F7PBKZAT-C - Základy analogové techniky
• F7PBKZCT-C - Základy číslicové techniky

• 17PBTTCS - Technika číslicových systémů
• https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/view.php?id=4621

• 17PBTZMT Základy mikroprocesorové techniky 
• 17PBTPR1 Projekt I
• 17PBTPR2 Projekt II
• 17PBTPR3 Projekt III
• 17PBTPR4 Projekt IV
• 17PBTPR5 Projekt V
• 17PBTBP Bakalářská práce

https://predmety.fbmi.cvut.cz/cs/f7pbkzat-c
https://predmety.fbmi.cvut.cz/cs/f7pbkzct-c
https://predmety.fbmi.cvut.cz/cs/17pbttcs
https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/view.php?id=4621










Závěr

• Pořízení čtyř sad měřících přístrojů a rozšíření 
laboratoře na jedenáct plně vybavených pracovišť.

• Všechna pracoviště byla doplněna výpočetní technikou.
• Laboratoř byla vybavena projekční a prezentační 

technikou.
• Obsah jednotlivých cvičení byl inovován se zaměřením 

na praktické realizace obvodových zapojení a práci s 
měřící technikou.

• Výsledky projektu byly zveřejněny na  www stránkách 
FBMI a na e-learningovém serveru Moodle ČVUT.
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