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A: Slovní hodnocení:

Dip|omová práce se zabývá návrhem a nás|ednou rea| izacípř i jímače referenčního UWB
signálu, jehož konstrukce je rea|izována pomocí procesoru typu ARM, jež je využit pro
ov|ádání hrad|ového po|e FPGA. Dip|omová práce je rozdě|ena do dvou kapi to| ,  a to na
teoretickou a experimentá|ní část.

Teoretická část začíná popisem, definicí UWB signá|u a možnostmi využití UWB
techno|ogie v prax i  s  uvedením dvou zák|adních metod.  Dá|e d ip|omant popisuje důvody
výběru metody využívající pro přenos ve|mi krátkých puIsů (v řádu ns) s uvedením
potřebných požadavků na tvar a parametry pulsů' Součástí teoretické části je popis šíření
signá|u, v|ivu UWB signá|ů na da|ší radiové s|užby a podstatnou část tvoří matematické
vyjádření přenosu signá|u využívajícího amp|itudovou modulaci a demodu|aci ' Vtéto části
jsou také vysvětleny důvody nemožnosti využití fázového závěsu a nutnost použít pro
synchronizaci závěs časový, který je zde podrobně vysvět|en. Pos|ední podkapito|y jsou
věnovány popisu HW prostředků využitých dá|e pro konstrukci př i jímače (procesor ARM,
FPGA, S/H obvod, A/D převodníky).

V úvodu experimentá|ní části je uvedena koncepce (schéma) ce|ého zařízení, která je
stěŽejní pro tuto část. V da|ších podkapitolách jsou uvedena obvodová řešení jednot|ivých
HW b|oků spo|u se schématy zapojení a ověřenífunkce (měření) HW b|oků. Podkapi to|a 2.8
je věnována SW části, kde jsou vyčerpávajícím způsobem uvedeny postupy naprogramování
hrad|ového pole a procesoru ARM.

Teoretická část je zpracována na vysoké odborné úrovni, ke styl ist ické a |ogické
návaznosti jednot|ivých podkapito| nemám připomínek. Připomínky mám u uvedených grafů
a některých matematických vztahů, u nichž nejsou uvedeny odpovídajícíjednotky. Grafické
zpracováníje až na výjimky na ve|mi vysoké úrovni.

Experimentá|ní část je zpracována ve|ice dobře a to v |ogicky na sebe navazujících
částech (od koncepce, přes návrh desek p|ošných spojů, programování jednot|ivých HW
částí, atd.) V pří|ohách jsou uvedena všechna nutná dop|ňující grafická zobrazení potřebná
pro konstru kci př i jímače.



B: Kriteriá|ní hodnocení:

Úroveň dokumentu:

logickó stavba próce

stylistickó úroveň
próce s literoturou včetně citocí

formólní úpravo próce (text, grafy, tabulky)

Teoretickú čúst:

rozsah a úroveň zpracovóní

formulace teoretických východisek pro praktickou čóst

od borné zvl ó d n utí p robl e m ati ky

Praktickó čóst:

adekvótnost použitých metod, postupů

odb o rn é zvl ód n utí proble mati ky

popis řešenív diplomové próci

ostatní přílohy (tabulky, grofy, výpočty, atd,)

Stupeň splnění cíle práce:

C: otázkv k obhaiobě:

No zókladě uvedeného hodnocení doporučuji diplomovou próci

klasifikačním ýborně,

Pardubice 8.6. 2011
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L, Lze použít ij iné tvary UWB impu|sů, než je Gaussův impuls?

2' Současný systém je schopen přenášet data do 5 Mb/s, jakým způsobem |ze
navýšit tuto přenosovou rych|ost (na cca ].0 Mb/s)?

hodnotím ji


