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Náplní práce byl návrh a realizace logického analyzátoru pro výukové účely 
s možností analýzy komunikačních protokolů, který by bylo možno využít 
v laboratořích při řešení studentských projektů v rámci výuky mikroprocesorové 
techniky. Protože byla orientace na jednoduché a levné obvodové řešení, které by 
nevyžadovalo použití specializovaného hardware a které by vystačilo s pouze 
s deskou, která je v daných laboratořích ve výuce standardně využívána, byl pro 
realizaci analyzátoru využit vývojový kit Nucleo F303RE. Pro možnost analýzy 
různých komunikačních protokokolů (IIC Bus,…) byla orientace na využití GUI typu 
Pulse View, což odstranilo potřebu tvorby rozsáhlé PC aplikace, takže se student při 
práci mohl soustředit na návrh komunikačního protokolu a jeho implementaci a dále 
na tvorbu firmware pro STM32F303RE  pro rychlý záznam dat a jejich přenos. 

Téma projektu nebylo jednoduché, protože se požadoval návrh přístroje s minimálními 
obvodovými nároky, avšak současně s parametry dostatečnými pro jeho využití 
v laboratoři. Studenta téma projektu zaujalo, věnoval se mu od počátku a sám 
překonával různé problémy. Jedním z nich např. byla situace, kdy PC aplikace Pulse 
View fungovala správně pouze pro první přenos dat. Tento problém vyřešil sám tak, že 
analyzoval funkci aplikace,  následně upravil a znovu přeložil celý program aplikace 
Pulse View. Navržený logický analyzátor funguje a bude možno jej využít 
v laboratorní výuce na ČVUT – FEL již v zimním semestru 2020/2021. 

Student při práci na projektu prokázal, že je schopen samostatně řešit návrh 
mikroprocesorem řízených přístrojů, vytvářet programy pro mikrořadič a nadřazené 
PC. Vzhledem k situaci v souvislosti s Covid 19 byly konzultace omezenou distanční 
formou, tedy student v podstatě pracoval sám. To evokovalo situaci, kdy se vývojové 
firmě zadá úkol (zakázkový vývoj), který sama až do výsledku vyřeší. Tedy takto 
student prokázal, že již po třech letech studia by byl schopen podobné práce a uplatnil 
by se v praxi. Spolupráce s ním po celou dobu byla zcela bez problémů.  

Protože také zadání splnil v celém rozsahu, navrhuji práci hodnotit stupněm  
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V Praze 25. 8. 2020                                                     doc. Ing. Jan Fischer, CSc. 


