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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Externí USB zvuková karta 
Jméno autora: Lukáš Kroulík 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra mikroelektroniky 
Oponent práce: Ing. Tomáš Dresler 
Pracoviště oponenta práce: STMicroelectronics Design and Application s.r.o. 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Diplomant si vybral téma velmi citlivé na správný návrh celého zařízení, které se běžně v průmyslu řeší i několik let ve 
větším vývojovém týmu. Vývoj elektronického zařízení, které má splňovat nejvyšší nároky na zpracování signálů při 
zachování linearity a nízkošumového designu, je multioborový a značí široký záběr v elektrotechnickém oboru. 

 

Splnění zadání splněno s menšími výhradami 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Pan Kroulík mi předvedl funkční prototyp zvukové karty v režimu přehrávání, plně integrovaný do Windows a reflektující 
aktuální stav vývoje SW (volitelné pouze oživené zvukové profily). Do obhajoby práce by měl mít vyřešeno nahrávání a 
otestovanou linearitu celého audio řetězce a změřený odstup signálu od šumu.  

 

Zvolený postup řešení vynikající 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Pan Kroulík popsal řešení návrhu zvukové karty od analogových vstupů, kde se věnoval výpočtu dynamického rozsahu 
signálu, šumovým parametrům operačních zesilovačů, výběru vhodných tranzistorů i dalších komponent, AD převodníků 
pro dodržení zvolených parametrů přenosu signálu, dále popsal řešení výstupních obvodů od DA převodníku, antialiasing 
filtru, výstupních zesilovačů, dále popsal výběr komponent spínaných i lineárních zdrojů, opět z hlediska co nejlepšího 
odfiltrování spínacích napětí a proudů. Zaměřil se i na jitter a synchronizaci rozvodu hodinových signálů pro AD 
převodníky, kde hodinový jitter má závažné důsledky pro kvalitu převodu. Obvodové řešení je bohatě podloženo 
simulacemi a výpočty. Design je provedený profesionálně. 
Při osobním setkání jsme probrali i rozdíly implementace v číslicové oblasti mezi různými řadami mikroprocesorů, kde mě 
přesvědčil o své volbě a navrhl některá vylepšení našich produktů. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Z hlediska designu elektroniky je práce na velmi vysoké úrovni. Provedení SW jsem nemohl posoudit, jelikož mi nebyly 
zpřístupněny zdrojové kódy kromě reference na existující příklad použití USB od NXP. V praxi je ale běžné, že jeden vývojář 
se věnuje pouze elektronice a další programování, pan Kroulík zastal obě role a zhostil se jich velmi dobře. I provedení DPS 
a jeho osazení bylo na výborné úrovni. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Délka práce odpovídá diskuzi o problematice návrhu, z časových důvodů jí chybí zhodnocení rozdílu v kvalitě AD 
převodníků typu SAR vs. Sigma-delta. Formálně je práce v pořádku, jazykově je na vysoké úrovni, našel jsem několik 
neshod podmětu s přísudkem. 
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Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně 
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 
s citačními zvyklostmi a normami. 
Citace v textu jsou uvedeny korektně, jejich výběr je bohatý (32 zdrojů) a vhodně podpořil vývoj diplomové práce. 
Zaměření zdrojů je následující: design předzesilovačů, návrhy spínaných zdrojů, EMC problematika, připojení mikrofonů, 
generátory a rozvody hodinových signálů atd. 

 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Diplomová práce měla dvě části – první je design a oživení zvukové karty v profesionální kvalitě, druhá potom ověření 
vhodnosti SAR ADC vs. S-D ADC. Zde hodnotím na výbornou design, zvuková karta žije a z hlediska SW zbývá vyřešit 
konfiguraci ADC, kde přehlédnutí v HW designu mírně zkomplikovalo nastavení počátečního stavu ADC. Pan Kroulík navrhl 
SW řešení, které z mé zkušenosti bude fungovat, takže problém by se do obhajoby mělo podařit vyřešit bez změny HW. 
Na diskuzi o výsledcích měření kvality signálu pomocí SAR ADC se těším k obhajobě, výsledky zatím nebyly k dispozici, ač 
metodiku pan Kroulík vysvětlil při osobním setkání. 

 
 
 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 

 
Na práci mne zaujalo inovativní řešení analogových částí předzesilovačů, velký důraz na kvalitu rekonstrukce 
signálu a hluboká znalost šumových parametrů součástek a návrh, který jej v každém aspektu eliminuje aktivními i 
pasivními způsoby. Práce se stále vyvíjí a nebylo dosaženo druhého bodu zadání, ale do obhajoby by měly být 
výsledky podle vyjádření pana Kroulíka k dispozici. 
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