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Celkové hodnocení diplomové práce 
 

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 
Celkový počet bodů: 94. 

Slovní hodnocení: 
Cílem práce bylo navrhnout dvoukanálový D/A převodník s diferenciálním proudovým výstupem a 11-
bitovým rozlišením na kanál při vzorkovací frekvenci až 10 MHz. Lze konstatovat, že předložený návrh 
zadání splňuje a převodník je možno zahrnout jako komponentu do integrovaného obvodu. 

Student prostudoval metodiku, kterou se posuzují vlastnosti a kvalita D/A převodníků. Dále provedl 
poměrně obsáhlou rešerši možných realizací. Pozitivně hodnotím, že se ve vybrané topologii rozhodl 
pro implementaci prvků, které na existujících podobných obvodech nebyly realizovány. Jedná se 
zejména o realizaci BCD části převodníku transistory namísto resistorů a pro zvýšení rychlosti pak 
zahrnutí spínací logiky jednotlivých proudových větví do matice proudových zdrojů. Základní vstupy 
pro fyzický návrh (layout) byly též v práci předloženy. V samotnám návrhu byla kromě klíčové matice 
proudových zdrojů věnována dostatečná péče i dalším obvodům převodníků a díky tomu je možno 
obvod kompletně realizovat na čipu. 

Uvítal bych obsáhlejší dokumentaci celkového chování převodníku v mezích procesních a operačních 
odchylek. Vzhledem k simulační náročnosti takového zhodnocení je ale opodstatněná simulace 
v typických podmínkách zaměřená na analýzu systematických chyb vzniklých integrací jednotlivých 
částí. Korektní chování celého převodníku je pak zadokumentováno procesní charakterizací a 
analýzou náhodného rozptylu jednotlivých bloků. Vzhledem k potenciálu navrženého převodníku 
pracovat i na vyšších vzorkovacích frekvencích bych uvítal i tuto analýzu, to je vžak již za horizontem 
zadání. 

Student pravidelně konzultoval postup a směrování své práce, její návaznost na okolní obvody 
v uvažovaném systému, byl vždy dobře připraven a obeznámen s teorií. Též prokázal schopnost 
samostatně a efektivně pracovat.   

Diplomová práce je dobře strukturovaná, text je výstižný. Oceňuji cit pro dobrou grafickou úpravu 
přiložených obrázků, schémat, grafů a tabulek. 

Vzhledem k výše uvedenému doporučuji práci k obhajobě a navrhuji hodnocení 94 bodů. 

 ____________________________ 
 doc. Dr. Ing. Pavel Horský 
 Vedoucí diplomové práce 


