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Hodnocení formální úrovne práce
Práce je rozclenena do peti kapitol. Kapitoly na sebe logicky navazují. K vlastní

formální úprave nemám žádné pripomínky. Práce je napsána velmi peclive, obsahuje
minimum preklepu, obrázky jsou dobre citelné, požadavky na formální úroven diplomové
práce jsou splneny.

Na doprovodném CD jsou umísteny podklady pro stavbu zarízení a rada videosouboru
s ukázkami obsluhy vytvoreného zarízení.

Hodnocení obsahové úrovne práce
Cílem autorovi diplomové práce bylo navrhnout digitální dvoukanálový osciloskop

pro sledování signálu do frekvence jednotek MHz. Autor nejenže zarízení navrhnul, ale i
vyrobil funkcní vzorek.

Vytvorená konstrukce obsahuje moderní programovatelné soucástky (programovatelné
hradlové pole FPGA, 32-bit mikrokontrolér ARM), prenos dat do PC je rešen po USB,
použitý A/D prevodník je typu FLASH, dvoukanálový, rozlišení 14-bit. Vzorkovací frekvence
je volitelná v krocích, maximální ciní 20 MS/s. Osciloskop se ovládá pomocí softwaru na PC,
který autor sám vytvoril v programovacím jazyce C++.

Autor musel prevážnou radu vecí sám nastudovat (práce s FPGA a MCU ARM,
použití USB), ponevadž se tato problematika na KEEZ nevyucuje. To svedcí o jeho
schopnosti nalézt relevantní informace o daném problému a zdárne ho vyrešit.

Dále autor projevil schopnost rešit kvalitne jak HW cást zarízení (tj. výber vhodných
soucástek, návrh zapojení, návrh DPS), tak i SW cást (firmware pro FPGA, MCU ARM,
ovládací program na PC).

Zvolená koncepce zarízení je adekvátní, ale mám k ní jisté pripomínky:

. Chybí stanovení parametru zarízení, prípadne konkrétní úcel jeho využití. Podle nich
by se dala posoudit adekvátnost vytvorené konstrukce.

. Na analogových vstupech A/D prevodníku chybí antialiasing filtr.

. Napájení digitální a analogové cásti je spolecné (melo by být oddelené).

. Casté rušivé prekreslování prubehu v programu na PC by se dalo vyrešit použitím
metody "double buffering" pri vykreslování na obrazovku.

. Efektivní hodnota signálu je pocítaná ze všech 1000 vzorku, lepší by bylo pocítat
RMS za jednu periodu signálu.

. Do nekteré z kapitol bylo vhodné umístit tabulku, ve které by byly uvedeny všechny
základní parametry vytvoreného digitálního osciloskopu. Nyní je cást parametru
uvedena pouze slovne v záveru.



Celkové hodnocení práce
Autorpráce si dal za cíl vytvoritdigitálnívzorkovacíosciloskoppro sledovánísignálu

do frekvencejednotek MHz.Diplomantvytycenézadáníplnesplnil.

I vzhledem k výše uvedeným pripomínkám je diplomová práce velmi kvalitní, proto jí
hodnotím známkou:

výborne

Na záver prosím diplomanta o zodpovezení následujících otázek:

· Není použití MCU ARM zbytecné? Nestacil by použít jen prevodník USB (FTDI) a
FPGA ? MCU ARM je takrka nevyužit, nebot slouží pouze jako prostredník mezi
PC a FPGA (tj. zpracování príkazu posílaných po USB, ctení dat z FPGA a jejich
odesílání po USB do PC, konfigurace FPGA po zapnutí zarízení). Jeho funkci by
mohlo zastat samotné FPGA, do kterého mohla být nahrána konfigurace
predstavující MCU (napr. PicoBlaze).

. Jakáje impedance vstupu osciloskopu?

· Vysvetlete pojmy SNR, SINAD, ENOB v parametrech A/D prevodníku.
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