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Náplní diplomové práce byl návrh a realizace kamery s obrazovým senzorem CMOS 
a rozhraním USB pro výukové laboratoře. Cílem bylo, aby kamera mimo standardního 
režimu snímání celého obrazu, umožňovala  nastavení nestandardních režimů provozu 
využitelných pro vysvětlení principů funkce senzoru. Současně měla konstrukce být 
řešena modulárně tak, aby bylo možno využít původní senzorový blok zkonstruovaný 
v laboratoři videometrie, který by s využitím nově navržené desky propojení mohl 
spolupracovat se standardně dostupným modulem s mikrořadičem řady STM32. 

Diplomant se zaměřil na použití kitu  Nucleo STM32H7, navrhl a realizoval připojení 
obrazového senzoru. Při řešení desky propojení nad rámec zadání začal řešit i možnost 
zvýšení rychlosti toku dat z kamery do PC využitím komunikace USB 2.0 typu High 
speed (480 MB/s). Pro tuto možnost musel navrhnout a realizovat na desce propojení 
i zakomponování obvodu PHY typu USB3320. Toto ověřil nejdříve na prototypové 
desce, na což následně navazoval návrh a realizace bloku propojení ve formě desky 
plošného spoje. Po tom, co úspěšně oživil tuto desku a zprovoznil komunikaci USB 
typu High speed, se mu otevřela možnost využívat přenos dat z obrazového senzoru do 
PC v reálném čase. Pro využití této varianty přenosu dat však musel řešit problémy 
s omezením rychlosti přenosu dat danými chováním operačního systému Windows.  

Proto se nejdříve orientoval na využití operačního systému Linux, kde zjistil limity 
rychlosti přenosu po USB dané mimo jiné též mikrořadičem STM32H7. Po tom, co 
dosáhl rychlosti až 40 MByte/s se další dobu věnoval úpravě programů a využití 
ovládačů tak, aby i pod operačním systémem Windows dosáhl hodnot alespoň 
částečně se blížících stavu při využití os. Linux. 

Následně se věnoval tvorbě programů pro PC pro spolupráci s kamerou, které 
umožňují její využití ve výuce při laboratorních experimentech.  

Diplomant pracoval po celou dobu samotně a iniciativně. Nikdy jej nebylo nutno 
pobízet k práci. Situace byla spíše v „opačném gardu“, kdy se vedoucí práce musel 
ptát na průběžný stav řešení, aby tzv. „neztratil stopu“ a byl schopen se orientovat 
v řešení. Tato diplomová práce představuje vyzrálé inženýrské dílo, zahrnuje návrh 
obvodového řešení, realizaci desky plošných spojů a její osazení, tvorbu programů pro 
mikrořadič i tvorbu PC aplikace. Diplomant úkol splnil nad rámec původního zadání. 

Ze všech výše uvedených důvodů navrhuji práci hodnotit  

stupněm  
A – výborně 
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