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O soutěži Zlatý tranzistor

Studenti Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií (FEKT) na VUT v Brně 
každoročně přicházejí se zajímavými nápady a užitečnými realizacemi v rámci plnění 
požadavků v předmětech svého studia nebo bakalářských či diplomových pracích.
Mnohdy se stane, že takový projekt - po splnění svého primárního klasifikačního účelu – 
zapadne a zůstává uložen „v šuplíku“. Soutěž Zlatý tranzistor (ZLATRA) přináší studentům 
jedinečnou možnost své nápady a schopnosti zužitkovat účastí v soutěži, ve které lze 
změřit síly s ostatními, osvojit si zkušenosti, které oceňují potenciální zaměstnavatelé 
a v neposlední řadě získat zajímavé finanční nebo věcné ceny.
Soutěže se účastní týmy složené ze studentů FEKT VUT v Brně. Nezáleží přitom na ročníku 
studia. Jedinou podmínkou soutěže Zlatý tranzistor je připravení vlastního projektu 
a zaujetí odborné poroty nebo veřejnosti na soutěžní přehlídce studentských projektů. 
V letošním roce se poprvé v soutěži představí studenti z různých oborů fakulty.

Pořadatelé soutěže

Soutěž pořádá Ústav radioelektroniky, Fakulty elektrotechniky a komunikačního 
technologií, VUT v Brně.

Oficiální partneři soutěže Zlatý tranzistor 2019

Organizuje:

Sponzoři:

Zlatí sponzoři:
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Odborná porota soutěže Zlatý tranzistor 2019

Ceny

Rohde & Schwarz 
Osciloskop RTB2002 s funkcí analýzy sériových sběrnic + funkčním generátorem a funkcí měření 
přenosu pasivních prvků 

ABB
Finanční částka 25 000 Kč

Thermo Fischer Scientific
Finanční částka 25 000 Kč 

UNIS 
Finanční částka 20 000 Kč

H Test 
Finanční částka 20 000 Kč

ALPS Electric
Finanční částka 15 000 Kč

Acrios Systems
Poukaz na nákup součástek

prof. Ing. Tomáš Kratochvíl, Ph.D. UREL, předseda odborné komise

doc. Ing. Tomáš Frýza, Ph.D. UREL, zástupce předsedy odborné komise

Ing. Jiří Janošík Rohde & Schwarz – Praha s.r.o.

Ing. Jan Šmíd Thermo Fischer Scientific Brno s.r.o.

Ing. Michal Bernard, Ph.D. ABB s.r.o.

Ing. István Szabó UNIS a.s.

Ing. David Koskuba H Test a.s.

Ing. Josef Nevrlý ALPS Electric Czech s.r.o.

Ing. Radim Malinowski Acrios Systems s.r.o.
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Seznam soutěžních projektů

Soutěžící Název projektu

Vladan Veselý Ultrazvukový anemometr

Tomáš Bravenec Computer vision and hand gestures detection and 
fingers tracking

Vojtěch Král Kontrolér pro laserovou diodu s možností analogové 
modulace

Tomáš Horský Optický vláknový přenosový systém

Lucie Balcárková Laboratorní úloha do předmětu Ekologie výroby: Vliv 
vodní páry na dopadající sluneční záření

Vladimír Šustek Prototyp jednoduchého průmyslového Ethernetu

Radek Tománek Bezdrátový přenos výkonu 20 kW

David Podola Inteligentní dopravní zrcadlo

Radim Karniš, Lucie 
Byrtusová , Petr Dvorský

Autonomní buňky pro testbed Průmyslu 4.0

Ondřej Jeřábek Digitální multifunkční teploměr

Martin Krásl Prototyp analyzátoru tranzistorů

Jana Musilová Modeling of Signaling Pathway for the Increase of Buta-
nol Production

Tomáš Repčík Detekcia pádu pomocou Android smartphonu

Branislav Michálek Aktualizace programu v zařízení s obvody Zynq

Jan Kopic Audio zesilovač pracující ve třídě AB s výstupním 
výkonem 400W
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Soutěžní projekty

Ultrazvukový anemometr

Vladan Veselý

Projekt řeší kompletní vývoj ultrazvukového anemometru s ohledem na využití pro 
jachting. Jádrem zařízení je procesor STM32F103CBT6, který řídí buzení ultrazvukových 
měničů a zpracovává přijatý signál. Kromě obvodů nutných 
k získání aktuálního směru a síly větru anemometr 
obsahuje i pokročilý power management, meteorologické 
senzory včetně detektoru blesků a obvody pro komunikaci 
(GSM, Modbus RTU, NMEA0183). Elektronika přístroje je 
umístěna v průsvitném plastovém těle s vlastním vyhříváním 
a elektrickým krytím IP68.
Součástí projektu je řešení problematiky zobrazování 
dat v  jachtingu. Zobrazovací jednotky jsou společně s 
optimalizací zpracování přijatého signálu předmětem dalšího 
vývoje.

Computer vision and hand gestures detection and fingers 
tracking

Tomáš Bravenec

Projekt je zaměřen na detekci a rozpoznání gest rukou a prstů ve statických obrazech 
i  video sekvencích. Práce obsahuje shrnutí několika různých přístupů k samotné detekci  
a  také  jejich  výhody  i nevýhody.  V práci  
je  též  obsažena  realizace multiplatformní 
aplikace napsané v Pythonu s použitím 
knihoven OpenCV a PyTorch, která dokáže 
zobrazit vybraný obraz nebo přehrát video 
se zvýrazněním rozpoznaných gest.
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Kontrolér pro laserovou diodu s možností analogové modulace

Vojtěch Král

Projekt se zabývá návrhem kontroléru pro laserovou diodu s možností analogové 
modulace. Základní parametry (proud, 
napětí, teplota a optický výkon) laserové 
diody se zobrazují na alfanumerickém 
LCD displeji s řadičem SPLC780.  
Srdcem celé práce je laserový driver 
MLD203CHB. Ovládání je realizováno 
pomocí tlačítek, které budou nastavovat 
digitální potenciometr. Kontrolér je řízený 
pomocí mikrokontroléru ATMEGA328P. 
Teplota se snímá pomocí analogového 
čidla TMP36. Chlazení laserové diody 
je realizováno pomocí peltierova článku 
řízeného mikrokontrolérem.

Optický vláknový přenosový systém

Tomáš Horský

Tento projekt se skládá z měřícího zařízení, optického vysílače a přijímače a programu 
pro simulaci disperze a útlumu v optických vláknech. Simulace využívá změny parametrů 
jako délka trasy a přenosová 
rychlost pro změny hodnot 
disperze a útlumu. Součástí 
projektu je i  nalýza diagramu oka 
pro dané optické vlákno. Zařízení 
umožňuje připojit a změřit i reálná 
optická vlákna.
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Laboratorní úloha do předmětu Ekologie výroby: Vliv vodní páry 
na dopadající sluneční záření

Lucie Balcárková

Práce se zabývá problematikou návrhu laboratorní úlohy na vybrané téma a sdružuje 
teoretické poznatky potřebné k pochopení principu a funkce navrhovaného systému. 
Teoretický návrh je rozpracován z pohledu 
fyzikálních principů, fyzické proveditelnosti, 
elektronické náročnosti, uživatelské obsluhy, 
správnosti funkce systému jako celku 
a  hodnocena je také jeho ekonomická stránka. 
Dále je v práci podrobně rozebrána praktická 
realizace zvolené úlohy, a to na základě 
shromážděných teoretických poznatků, srovnání 
dostupných možností, výsledků provedených 
měření.

Prototyp jednoduchého průmyslového Ethernetu

Vladimír Šustek

Projekt je rozšířením původně diplomové práce od firmy Analog Devices, pro vytvoření 
embedded univerzální platformy s procesorem ADuCM4050 a neveřejného internetového 
prototypu MAC-PHY. Projekt demostruje univerzálnost platformy z hlediska periferíí 
a výkonu. Demonstrační aplikace obsahuje celkově dvě desky finálně nazvané LEN/
LES 2 (Low complexity Ethernete Node/Low complexity Ethernet Switch), které 
obsahují firmware internetovým protokolem LW-IP TCP/IP stack. Jako nádstavba 
implementovaného protokolu je firmware 
rozšířen o Modbus/TCP protokol, kdy obě 
sestrojené univerzální platformy fungují jako 
SLAVE zařízení. Pro řízení desek je vytvořen 
software na straně laptopu GUI fungující jako 
TCP/Modbus MASTER. 
Pro reprezentaci přenášených datovým typů 
Modbus/TCP jsou univerzální desky osazeny 
jednoduchými shieldy pro ovládání větráků. 
Každá z desek poté měří teplotu hardware 
a teplotu okolního vzduchu pro nastavení 
rychlosti větráku.
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Bezdrátový přenos výkonu 20 kW

Radek Tománek

Vzhledem k rychlému rozvoji elektromobility se zvyšují nároky i na dobíjení akumulátorů 
dopravních prostředků. Vedle snižování doby nabíjení, a tedy zvyšování nabíjecího 
výkonu, je snahou také umožnit snadné dobíjení i během krátkých zastavení (např. před 
křižovatkou nebo pro elektrobusy na zastávce). V neposlední řadě se řeší i komfort pro 
obsluhu. Projekt se zabývá návrhem 
a realizací bezdrátového přenosu 
výkonu 20 kW na vzdálenost 600 mm, 
který by svými parametry mohl být 
základem pro bezdrátovou nabíjecí 
stanici. Přenos je zajištěn pomocí 
induktivní vazby sériových rezonančních 
obvodů s cívkami o průměru 800 mm. 
Při vývoji řídicích obvodů byl kladen 
důraz i na optimální řízení přenosu pro 
dosažení vysoké účinnosti, nízkého 
zvlnění výstupního proudu a odolnost 
vůči rušení.

Inteligentní dopravní zrcadlo

David Podola

Inteligetní dopravní zrcadlo varuje řidiče na nepřehledných křižovatkách před 
potencionálním nebezpečím kolize s jiným vozidlem. Zrcadlo je osazeno kamerami, 
vyhodnocovacím algoritmem 
a světelnou signalizací. Výrobek 
tvoří asistenční systém, podávající 
řidiči dodatečnou informaci o situaci 
v  křižovatce a má za cíl snížit množství 
chybných rozhodnutí a tím i množství 
dopravních nehod.
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Autonomní buňky pro testbed Průmyslu 4.0

Radim Karniš, Lucie Byrtusová , Petr Dvorský

„Robotický barman“ je demonstrátor principů Průmyslu 4.0 vyvíjený v laboratoři 
průmyslové automatizace na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií. 
Jedná se o digitalizovanou továrnu s decentralizovaným řízením připravující míchané 
nápoje dle požadavků 
zákazníka. Výrobní 
proces je rozdělen mezi 
samostatné autonomní 
buňky. Výrobu řídí 
samotný produkt, 
který s továrnou 
komunikuje a snaží se 
najít co nejefektivnější 
cestu k vyhotovení. 
Zmiňovanými buňkami 
jsou mimo jiné Shaker, 
Sodovač a Sklad 
skleniček.

Digitální multifunkční teploměr

Ondřej Jeřábek

Projekt se zabývá návrhem a konstrukcí digitálního multifunkčního teploměru 
umožňujícím měřit teplotu, atmosférickou vlhkost a tlak. Celý návrh je zaměřen 
především na nízkou spotřebu s dlouhou 
výdrží na baterii i při zachování “chytrých” 
funkcí. Mezi tyto funkce patří například 
zobrazení maximálních či minimálních 
naměřených hodnot, nebo jejich průběh 
v rámci celého dne. Taktéž teploměr 
podporuje bezdrátovou komunikaci 
pro budoucí propojení s venkovním 
senzorem, meteostanicí, či centrální 
bránou odesílající data do internetu. 
Součástí projektu je také prvotní návrh 
této brány, která v budoucnu může 
sloužit jako základ chytré domácnosti.
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Prototyp analyzátoru tranzistorů

Martin Krásl

Prototyp analyzátoru tranzistorů měří základní charakteristiky tranzistorů, které často 
chybí v dokumentacích od výrobců. Zařízení se skládá ze dvou malosignálových zdrojů, 
které mohou pracovat ve čtyřech různých režimech. Komunikace s počítačem probíhá 
skrze rozhraní USB a získaná data jsou v reálném čase zpracovávána v prostředí Matlab 
či Octave. Díky tomu můžeme pouhou změnou kódu měřit i jiné elektronické prvky a celý 
systém tak dostává možnost univerzálnosti.

Modeling of Signaling Pathway for the Increase of Butanol 
Production

Jana Musilová

I present the first dynamic model of butanol production in the C. beijerinckii NRRL B-598. 
The aim of the project is the replacing expensive laboratory experiments with computer 
simulations and thus a better understanding the bacterium’s behaviour under certain 
conditions. I used an open platform 
Cell Collective, where model is publicly 
available under the name ‘Signaling 
Pathway for Butanol Production in 
Clostridium beijerinckii NRRL B-598’, 
version 1.1. To determine the properties 
of the model, I performed a series of 
statistic, static and dynamic analyses 
and comparation with laboratory 
experiments.
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Detekcia pádu pomocou Android smartphonu

Tomáš Repčík

Projekt sa zaoberá riešením detekcie pádu človeka pomocou Android smartphonu. 
Implementácia je založená na zbere dát pomocou 23 dobrovoľníkov, ktorí vykonávali 
merania rôznych situácii ako je simulovaný pád, ľah, sad, chôdza a iné. Všetky udalosti 
boli namerané vlastnou aplikáciou špeciálne prispôsobenou 
na zachytávanie autentických dát zo smartphonu, pričom 
smartphone bol stále nosený v odeve dobrovoľníka. Na 
zaistenie flexibilného riešenia, z datasetu boli vyextrahované 
príznaky popisujúce rozdiely medzi pádom a inými 
situáciami, ktoré boli použité na vytvorenie neurónovej siete 
s úspešnosťou 86 %. Neurónová sieť bola implementovaná 
do aplikácie pre Android smartphony, ktorá bola testovaná 
prostredníctvom viac ako 300 h aktívnych záznamov 
z  mobilu a interného testovania na Google Play pomocou 
12 dobrovoľníkov. Aplikácia je schopná pri detekcii pádu 
a neschopnosti človeka reagovať na upozornenie odoslať 
SMS správu alebo mail určenému kontaktu, prípadne hneď 
presmerovať na vyvolanie tiesňovej linky.

Aktualizace programu v zařízení s obvody Zynq

Branislav Michálek

Projekt se zabýval návrhem aplikace pro aktualizaci programu a konfigurace obvodu 
Zynq Ultrascale+ MPSoC, který je součástí zařízení Software Defined Radio Interference 
Emulator. Přenos souboru je realizován 
prostřednictvím sítě Ethernet s využitím HTTP 
protokolu a jednoduché webové stránky. Řešení 
umožňuje uchovávat více verzí programu ve 
flash paměti zařízení, včetně záložní konfigurace 
pro případ selhání předchozí aktualizace.



1�

Zlatý tranzistor 2019

Audio zesilovač ve třídě AB s výstupním výkonem 2x400 W

Jan Kopic

Obsahem práce je teorie týkající se nízkofrekvenčních audio zesilovačů shrnutá v 
samostatné kapitole. V té je uvedeno dělení audio zesilovačů podle různých kritérií, a také 
jejich pracovní třídy a parametry určující jejich chování. Dále práce obsahuje popis principu 
funkce zvoleného zapojení zesilovače ve třídě AB, které je rozděleno do jednotlivých 
funkčních bloků a doplněno o obvod ochrany reproduktorů. Kritéria výběru důležitých 
zvolených součástek jsou zmíněny ve 
vybraných kapitolách a doplněné o data 
z katalogových listů součástek. Výstupy 
provedených simulací jsou vždy na 
konci příslušné kapitoly okomentovány 
a porovnány s výpočty. K práci jsou 
přiloženy návrhy desek plošných spojů, 
které byly vyrobeny. Zhotovené zařízení 
bylo oživeno a proměřeno.


