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Posudekvedoucího diplomové práce Martina Šafaríka:
"Pocítacem rízený vzorkovací osciloskop s FPGA'.

Diplomová práce pana Martina Šafaríka "Pocítacem rízený vzorkovací osciloskop s
FPGA' uvádí ucelený návrh a popis následné realizace osciloskopu do 20MHz ovládaný
pocítacem. Osciloskop komunikuje s pocítacem pres rozhraní USB a obsahuje v soucasné
dobe moderní komponenty jako napríklad hradlové pole Xilinx nebo 32-bitový procesor
ARM7.

Odborný prístup diplomanta k zadanému úkolu:
Z predložené práce lze vysledovat správný a systematický prístup studenta k

zadanému úkolu. Použité soucástky predstavují v soucasné dobe jedny z nejmodernejších
dostupných typli na trhu a tudíž se jedná z technického provedení o moderní zarízení.

V prlibehu celé doby prípravy popisovaného zarízení diplomant pracoval samostatne
s minimální podporou z mé strany. Byl si dále schopen naprostou vetšinu potrebné
literatury obstarat sám a i sám dostudoval potrebnou problematiku jako napríklad
programování v jazyce VHDL. To vše musím velmi kladne hodnotit. Krome toho s námi
diplomant již mnoho let úspešne spolupracuje na výzkumne-vývojových projektech
Ministerstva prlimyslu a obchodu (císlo projektli FT-TA2j030 a FI-IMSj090) a za tech
nekolik let byl videt výrazný odborný rlist studenta.

Dosažené výsledky a možnosti praktického využití:
Zadání bylo splneno dle mého názoru v plném rozsahu.
Realizované zarízení se mliže stát levnou alternativou komercne prodávaných

digitálníchosciloskoplinapríkladpro potrebyvýuky. Krometoho jsme již ve firme RETIA,
a.s. prevzali podobné zapojení procesoru, sériové pameti a FPGAvyvinuté diplomantem a
to do produktu ReTWis I. Dále v soucasné dobe využíváme výsledkli práce studenta na
procesorech ARM pro návrh odpovídacli v pripravovaném systému RetLoc, kdy výše
zmínené procesory integrujeme do rízení prijímace a pro zpracování signálu.

Formální náležitosti:

V predložené diplomové práci jsem nenalezl významnejší gramatické nebo stylistické
chyby. Jedine bych trochu vytkl absenci overení získaných prlibehli signálli s nejakým
profesionálním osciloskopem napríklad s osciloskopy firem AGILENT nebo TEKTRONIX.
Musím také dodat, že i bez této chybející kapitoly má práce znacný rozsah pravdepodobne
svojí šíri prevyšující práce podobného typu. Jinak práce svým charakterem odpovídá
požadavklim obecne kladeným na práce daného typu.

Díkyvšem uvedenýmvýsledklimkonstatuji,že autor prokázalpredloženoupracísvé
inženýrskéschopnosti, a proto doporucuji práci k obhajobe a navrhuji jí klasifikovat
stupnem výborne.
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