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Študent sa oboznámil so širokým záberom úloh (výpočet spektra, rozhranie USB 3.0, ukladanie dát do 
DDR3 pamäti, úzkopásmový prijímač), ktoré bolo treba implementovať do technológie hradlových polí 
FPGA na vytvorenie multifunkčného analyzátoru signálu. Po oboznámení sa s problematikou študent 
navrhol vo VHDL spolu s IP jadrami digitálne bloky analyzátoru:  

-Blok výpočtu spektra, ktorý využívá FFT jadro, z ktorého posiela vybrané amplitudy spektrálnych čiar 
do počítača s príslušnou decimáciou. 

-Blok úzkopásmového prijímača, ktorý má za úlohu naladiť sa na konkrétny signál a previesť na ňom 
demoduláciu AM/ FM. Tento blok je poskladaný z IP jadier pre spracovanie signálu, pre filtre boli 
vygenerované koeficienty v Matlabe podľa požadovaných šírok pásiem pre demoduláciu. Výstupom 
úzkopásmového prijímača sú surové zvukové vzorky po demodulácii na vzorkovacej frekvencii 
32 kHz. 

-Vzorkovací blok, ktorý ukladá časové úseky signálu na základe voliteľného triggeru do pamäti DDR3 
a odtiaľ vyčíta do počítača. 

-Ďaľším navrhnutým blokom bol blok komunikácie USB 3.0, cez ktorý prechádzajú data z troch 
zmienených funkčných blokov do počítača. 

Študent pracoval samostatne, našiel si sám podklady k problematike, konzultoval nastavenia 
parametrov k blokom spracovania signálu. Navrhnutý analyzátor študent oživil za pomoci ladiaceho 
nástroja Chipscope a overil funkcionalitu prenosom dát do aplikácie vo všetkých troch režimoch. 

Práca má široký záber, združuje viacero typov funkcií, navyše vyžaduje prehľad o spracovaní signálu 
a zvládnutie implementácie do FPGA. Teoretická časť práce vyznie trochu ako encyklopédia, je tam 
viacero tém popísaných stručne. K praktickej časti nie je čo vytknúť. Práca je prehľadná, logicky 
členená, na dobrej technickej úrovni. Po formálnej stránke tam sú drobnosti v podobe chýbajúcich 
popisov signálov v obrázkoch, a v skloňovaní cudzích názvov („ve fifu“), ktoré neznižujú celkový dojem 
z práce. 

Študentom navrhnutý fungujúci analyzátor bude dobrým základom pre testovanie signálov nielen 
v základnom pásme do 125 MHz, ale po pridaní frekvenčného konvertoru i v pásmach záujmových 
signálov.  
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