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1. Splnění požadavků zadání.
Diplomová práce Bc. Adama Strakoše se zabývá návrhem systému pro generování digitálně
modulovaných signálů. Diplomová práce obsahuje teoretickou a experimentální část. V teoretické
části diplomant rozebírá podoby digitálně modulovaných signálů, na úrovni fyzické vrstvy v její
ideální a reálné podobě. Dále se věnuje popisu přístrojů určených pro generování digitálně
modulovaných signálů. V experimentální části se pak diplomant věnuje návrhu a implementaci
aplikace určené pro generování digitálně modulovaných signálů na platformě vektor signálového
generátoru PXI s využitím programovacího jazyka G (LabVIEW, Modulation Toolkit). Odborná
úroveň práce odpovídá požadavkům kladeným na diplomovou práci. Diplomant prokázal schopnost
nastudovat si potřebnou teorii a následně ji aplikovat při návrhu a implementaci.

2. Hodnocení formální stránky závěrečné práce.
Struktura diplomové práce je členěna logicky a přehledně. Diplomová práce je sepsána v rozsahu 66
stran včetně seznamu použité literatury a přehledu symbolů používaných v textu. Práce je správně
rozčleněna na teoretickou a praktickou část, její součástí je úvod do studované problematiky a závěr
shrnující význam provedených experimentů. Z formálního hlediska je práce rozčleněna do
dostatečného množství kapitol, které umožňují dobrou orientaci čtenáře v textu. Všechny kapitoly
mají dostatečný rozsah odpovídající jejich důležitosti. Formální provedení diplomové práce
neobsahuje žádné závažnější nedostatky.

Ke grafické podobě diplomové práce bych měl pár připomínek: některé obrázky mají anglické
popisky (obr.: 2.2, 2.3), jiné česko-anglické (obr.: 4.7, 4.10), další pak jen české, bylo by dobré
dodržovat jednotný formát. U konstelačních diagramů by bylo vhodnější použití funkce z LabVIEW
pro export grafů, než Print Screen. Zcela chybí jakékoliv číslování rovnic. Ve verzi, kterou jsem měl
k dispozici pro posudek, byly nečitelné všechny rovnice (to bylo zřejmě způsobeno převodem do pdf
formátu).

3. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Autor detailně popsal návrh a implementaci aplikace pro generování digitálně modulovaných signálů.
Pro návrh aplikace bylo využito vývojové prostředí LabVIEW. Funkčnost navržené aplikace
diplomant ověřil na systému softwarově definovaného rádia SDR. Tento sofistikovaný modulární
měřicí systém je tvořen vektor signálovým generátorem RF VSG NI PXI-5670 a vektor signálovým
analyzátorem RF VSA NI PXI-5661. Diplomat vytvořil vlastní aplikaci pro vektor signálový
generátor.

U popisu realizace prováděných experimentů v kap. 6 mi chybí schéma zapojení jednotlivých
zásuvných měřících karet, s detailním vysvětlením jejich funkce
Odborná úroveň práce je velmi dobrá. Během návrhu a realizace zařízení byly uplatněny vědomosti z
celé řady předmětů vyučovaných v průběhu bakalářského a magisterského studia.

4. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Teoretická část práce je kompilačního charakteru, shrnuje termíny, používané v oblasti generování
digitálně modulovaných signálů. V praktické části student navrhl a realizoval funkční generátor
digitálně modulovaných signálů, jehož funkčnost byla ověřena s pomocí modulární měřící aparatury
PXI, složené z vektor signálového generátoru RF VSG NI PXI-5670 a vektor signálového
analyzátoru RF VSA NI PXI-5661.



5. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Diplomant vhodně zvolil a použil odbornou literaturou. Všechny odkazy na literaturu a převzaté
obrázky jsou řádně citovány. Souhrn použité literatury odpovídá normě pro bibliografické citace.
Nicméně není dodržený stejný formát, viz lit. [6], [13], [15] (velká a malá písmena), u [6] by mělo
být na prvním místě jméno autora (moje jméno je krátce Martinek).

6. Otázky k obhajobě.
a) Vysvětlete výhody využité testovací platformy PXI?
b) Popište základní řazení funkcí v modelu digitálního komunikačního systému, který je typicky
využívaný pro vytvořený vektor signálového generátoru (vysílače) s využitím základních funkcí
knihovny Modulation Toolkit?
c) K čemu slouží nástroj Measurement & Automation?

7. Souhrnné hodnocení.
Předložená diplomová práce svým rozsahem odpovídá požadavkům kladeným na budoucí inženýry.
Student prokázal velmi dobrou orientaci ve zvolené problematice. Student kompletně splnil
požadavky zadání. Práce působí celkově vyváženě, co se týče poměru textu a grafických doplňků. Její
koncepci hodnotím jako správnou.
V předložené práci diplomant prokázal schopnosti návrhu celého generátoru digitálně modulovaných
signálů. Požadavky zadání byly splněny a funkčnost byla ověřena reálnými měřeními. Práci
doporučuji k obhajobě.
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