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1. Splnění požadavků zadání.
Předložená diplomová práce Bc. Michala Lastomírského se zabývá problematikou analýzy digitálně
modulovaných signálů. Diplomová práce se věnuje teoretickému rozboru, návrhu aplikace a reálné
implementaci. Body zadání diplomové práce byly splněny, náročnost práce odpovídá požadavkům
kladeným na studenty magisterského studia s ohledem na nutnost detailního studia a pochopení
problematiky před vlastní implementací.

2. Hodnocení formální stránky závěrečné práce.
Předložená diplomová práce je teoreticko-experimentálního charakteru, má rozsah 79 stran a je
členěna na dvě základní části.
V teoretické části diplomant popisuje problematiku digitálně modulovaných signálů a přístrojů
určených pro jejich analýzu. Někdy se bohužel jedná o popis již všeobecně známých faktů, které
nejsou pro další část práce významně potřebné. V kap. 3 mi chybí detailnější srovnání architektury
klasické a virtuální instrumentace, podložené principiálními schématy obou platforem. Dále je
nedostatečně zdůrazněna role softwaru a hardwaru v moderních testovacích systémech.
V experimentální části je uveden popis návrhu a implementace aplikace pro analýzu digitálně
modulovaných signálů na platformu vektor signálového analyzátoru na bázi PXI s využitím
grafického vývojového prostředí LabVIEW.
Práce je strukturována logicky, kapitoly na sebe navazují a rozsah práce je přiměřený. Všechny
používané pojmy jsou předem definovány. Po stránce lingvistické a stylistické je práce na průměrné
úrovni, psána srozumitelně a poměrně stručně, i když místy je zřejmá jistá formulační nevyzrálost.
Názvy jednotlivých kapitol 2, 3, 4, 5, 6 jsou zbytečně dlouhé. Je škoda, že diplomant nepoužil víc
vlastních názorných a principiálních schémat, které by vhodně doplnili text, zejména v kap. 3.
Ke grafické podobě diplomové práce bych měl pár výtek: některé obrázky mají anglické popisky
(obr.: 2.3, 2.4, 2.5, 3.1), jiné česko-anglické (obr.: 5.2, 5.3), další pak jen české. U konstelačních
diagramů by bylo vhodnější použití funkce z LabVIEW pro export grafů, než Print Screen. Zcela
chybí jakékoliv číslování rovnic. Některé obrázky mají horší kvalitu, např. obr. 2.9, 2.10, u obr. 3.1 je
zcela nečitelný popis os. Na str. 17 by rozdělení osciloskopů mělo být v označené tabulace, to stejné
platí pro str. 20.

3. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Za velice zdařilou považuji kap. 5, ve které diplomant detailně popisuje jednotlivé části navržené
aplikace v blokovém diagramu i uživatelském prostředí čelního panelu virtuálního přístroje.
Diplomant musel během řešení diplomového projektu proniknout do složité problematiky reálné
implementace modulačních technik do systému softwarově definovaného rádia tvořeného vektor
signálovým generátorem RF VSG NI PXI-5670 a vektor signálovým analyzátorem RF VSA NI PXI-
5661. Funkčnost navrženého systému byla demonstrována na diplomantem navržených
experimentech, jejichž výsledky jsou popsány v kap. 6.
U popisu realizace prováděných experimentů v kap. 6 mi chybí schéma zapojení jednotlivých
zásuvných měřících karet, s detailním vysvětlením jejich funkce.
Navržený virtuální přístroj pro analýzu digitálně modulovaných signálů je plně funkční. Provedení
čelního panelu virtuálního přístroje je přehledné a intuitivní.

4. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Teoretická část práce je kompilačního charakteru, shrnuje termíny používané v oblasti analýzy
digitálně modulovaných signálů.
Práce nepřináší žádné nové poznatky, obsahuje však řadu zajímavých reálných výsledků, které
vhodným způsobem doplňují již publikované výsledky.



Největší přínos této diplomové práce vidím ve vlastní implementaci diplomantem navržených technik
pro analýzu digitálně modulovaného signálu do systému softwarově definovaného rádia SDR, který
je tvořen vektor signálovým generátorem RF VSG NI PXI-5670 a vektor signálovým analyzátorem
RF VSA NI PXI-5661.

5. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Použitá literatura je plně vyhovující požadavkům diplomové práce. Diplomant vhodně vybral
literaturu, ze které čerpal. V textu se vyskytuje dostatečné množství odkazů na literaturu. Nicméně
některé odkazy na literaturu jsou nevhodně použity, např. převzaté obrázky 2.1, 3.1, 4.1, dále pak
nevhodně umístěné odkazy: [3] v kap. 2.5, [5] v kap. 2.7, apod.
Výběr citací ukazuje, že se diplomant snažil proniknout do zadané problematiky co nejhlouběji.
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 pojem softwarově definované rádio SDR? Zdůvodněte, proč v diplomové práci není ani
jednou použito toto označení?
b) Popište různé pohledy na digitálně modulovaný signál a přiřaďte k nim odpovídající přístrojovou
techniku?

7. Souhrnné hodnocení.
Předložená diplomová práce velmi dobře shrnuje problematiku analýzy digitálně modulovaných
signálů. Práce je jak výsledkem kompilace literatury, tak především výsledkem vlastní empirické
analýzy prováděné s využitím vektor signálového analyzátoru RF VSA NI PXI-5661. Diplomant
prakticky demonstruje možnosti využití moderního přístupu k analýze digitálně modulovaného
signálu na bázi virtuální (syntetické) instrumentace. Těžiště diplomové práce leží v její
experimentální části. Úroveň diplomové práce snižuje její grafické zpracování, autorova formulační
nevyzrálost a chybějící vlastní autorovi názorné a principiální schémata, které by vhodně doplnili
text.
I přes některé nedostaly je práce na dobré úrovni, jak formální, tak odborné, a odpovídá znalostem
získaným v daném oboru magisterského studijního programu. Student zadání splnil a k výše
uvedeným skutečnostem doporučuji práci k obhajobě.
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